
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. 

 

o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki 

oraz niektórych innych ustaw
 

 

(druk nr 427) 

 

 

U S T A W A   z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 434 i 881, z 2016 r. poz. 1954 oraz z 2017 r. poz. 32) 

 

Art. 4. 

W rozumieniu niniejszej ustawy: 

1)   statek - oznacza urządzenie pływające używane w środowisku morskim, w tym również 

wodoloty, poduszkowce, statki podwodne oraz umocowane i pływające platformy 

wiertnicze; 

1a)  statek rybacki - oznacza statek wyposażony lub wykorzystywany handlowo do łowienia 

ryb lub innych żyjących w morzu organizmów; 

1b)  statek sportowy - oznacza statek bez względu na napęd, wykorzystywany w celach 

sportowych lub rekreacyjnych; 

2)   armator - oznacza osobę, która przy użyciu własnego lub cudzego statku prowadzi 

działalność w środowisku morskim we własnym imieniu; 

3)   kapitan - oznacza osobę kierującą pracą na statku; 

4)    substancja kontrolowana - oznacza substancję kontrolowaną w rozumieniu art. 3 pkt 4 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 z dnia 16 września 

2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (Dz. Urz. UE L 286 z 

31.10.2009, str. 1, z późn. zm.); 

5)   paliwo żeglugowe - oznacza każde ropopochodne paliwo płynne przeznaczone do użycia 

lub używane na statku, w tym paliwo określone normą przenoszącą normę ISO 8217; 

6)   substancje zanieczyszczające - oznacza substancje objęte załącznikami I (olej) i II 

(szkodliwe substancje ciekłe) do Konwencji MARPOL; 
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7)  fluorowane gazy cieplarniane - oznaczają fluorowane gazy cieplarniane w rozumieniu art. 

2 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 842/2006 z dnia 17 

maja 2006 r. w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych (Dz. Urz. UE L 

161 z 14.06.2006, str. 1, z późn. zm.)[.]<;> 

<8) system obiegu paliwa na statku – oznacza system dystrybucji, filtracji i oczyszczania 

paliwa a także dostarczania paliwa ze zbiorników paliwowych do urządzeń spalania 

paliwa; 

9) THETIS-EU – oznacza unijny system informacji, opracowany i obsługiwany przez 

Europejską Agencję Bezpieczeństwa Morskiego, zwaną dalej „EMSA”, będący 

platformą do raportowania i wymiany informacji o wynikach kontroli 

przeprowadzanych zgodnie z przepisami: niniejszej ustawy, ustawy z dnia 

12 września 2002 r. o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz 

pozostałości ładunkowych ze statków (Dz. U. poz. 1361, z 2004 r. poz. 959, z 2005 r. 

poz. 1683 oraz z 2010 r. poz. 1508), decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2015/253 z 

dnia 16 lutego 2015 r. ustanawiającej zasady dotyczące pobierania próbek i 

sprawozdawczości na podstawie dyrektywy Rady 1999/32/WE w zakresie zawartości 

siarki w paliwach żeglugowych (Dz. Urz. UE L 41 z 17.02.2015, str. 55), zwanej dalej 

„decyzją 2015/253”, oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2015/757 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie monitorowania, raportowania i 

weryfikacji emisji dwutlenku węgla z transportu morskiego oraz zmiany dyrektywy 

2009/16/WE (Dz. Urz. UE L 123 z 19.05.2015, str. 55, z późn. zm.), zwanego dalej 

„rozporządzeniem 2015/757”, wykorzystującą informacje z systemów SafeSeaNet.> 

 

Art. 6. 

Statek nie może być używany do żeglugi morskiej lub innej działalności na morzu, jeżeli nie 

odpowiada wymaganiom w zakresie zapobiegania zanieczyszczaniu morza, określonym: 

1)   dla statków objętych Konwencją MARPOL - w postanowieniach tej Konwencji; 

2)   dla innych jednostek - w przepisach ustawy lub przepisach wydanych na jej podstawie; 

3)   dla statków objętych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 

1005/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę 

ozonową - w przepisach tego rozporządzenia; 
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4)   dla statków objętych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 

782/2003 z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie zakazu stosowania związków 

cynoorganicznych na statkach (Dz. Urz. WE L 115 z 09.05.2003, str. 1, z późn. zm.; Dz. 

Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 7, str. 266) oraz rozporządzeniem Komisji 

(WE) nr 536/2008 z dnia 13 czerwca 2008 r. nadającym moc art. 6 ust. 3 i art. 7 

rozporządzenia (WE) nr 782/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zakazu 

stosowania związków cynoorganicznych na statkach oraz zmieniającym to rozporządzenie 

(Dz. Urz. UE L 156 z 14.06.2008, str. 10, z późn. zm.) - w przepisach tych rozporządzeń; 

5)   dla statków objętych Konwencją AFS - w postanowieniach tej konwencji[.] <;> 

<6) dla statków objętych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 1257/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie recyklingu statków oraz 

zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 i dyrektywę 2009/16/WE (Dz. Urz. 

UE L 330 z 10.12.2013, str. 1), zwanym dalej „rozporządzeniem 1257/2013” – w 

przepisach tego rozporządzenia; 

7) dla statków objętych rozporządzeniem 2015/757 – w przepisach tego 

rozporządzenia.> 

Art. 7. 

1. W celu zapewnienia przestrzegania przez statek wymagań, o których mowa w art. 6, statek 

podlega przeglądom i inspekcjom w zakresie i terminach określonych w umowach 

międzynarodowych lub przepisach ustawy. 

[1a. Z zastrzeżeniem ust. 5, inspekcje, o których mowa w ust. 1, powinny być poprzedzone 

przeglądami statku dokonywanymi przez instytucję klasyfikacyjną sprawującą nadzór 

techniczny nad statkiem.] 

<1a. Inspekcje, o których mowa w ust. 1, powinny być poprzedzone przeglądami statku 

dokonywanymi przez uznaną organizację w rozumieniu art. 5 pkt 17 ustawy z dnia 

18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2016 r. poz. 281 i 1948) 

sprawującą nadzór techniczny nad statkiem.> 

2. Niezależnie od przeglądów i inspekcji, o których mowa w ust. 1, statek może być 

poddawany inspekcjom doraźnym. 

3. Organami inspekcyjnymi są dyrektorzy urzędów morskich, a za granicą również 

konsulowie. 

4. (uchylony) 
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[5. Organ inspekcyjny może zlecić każdorazowo dokonanie określonych przeglądów lub 

czynności inspekcyjnych uznanej przez Komisję Europejską instytucji klasyfikacyjnej. 

5a. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej może powierzyć zadania organu 

inspekcyjnego uznanej przez Komisję Europejską instytucji klasyfikacyjnej upoważnionej 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. 

Nr 228, poz. 1368, z późn. zm.).] 

<5. Organ inspekcyjny może zlecić każdorazowo dokonanie określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 14 ust. 4 przeglądów lub inspekcji uznanej organizacji 

upoważnionej do wykonywania zadań administracji morskiej. 

5a. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej może powierzyć zadania organu 

inspekcyjnego uznanej organizacji upoważnionej zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 

18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim.> 

6. Minister Obrony Narodowej oraz minister właściwy do spraw wewnętrznych, każdy w 

zakresie swojego działania, określą, w drodze rozporządzenia, organy inspekcyjne dla 

jednostek pływających Marynarki Wojennej, Straży Granicznej i Policji oraz tryb 

przeprowadzania przeglądów i inspekcji, a także ich rodzaje. 

 

Art. 8. 

1. W przypadku pozytywnego wyniku przeglądów i inspekcji, organ inspekcyjny wydaje 

statkowi międzynarodowe świadectwa przewidziane w: 

1)   Konwencji MARPOL, ważne na okres 5 lat, oraz potwierdza ich ważność na 

podstawie inspekcji rocznych i pośrednich; 

2)   rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 782/2003 z dnia 14 

kwietnia 2003 r. w sprawie zakazu stosowania związków cynoorganicznych na 

statkach. 

2. Polski organ inspekcyjny może wydać międzynarodowe świadectwa potwierdzające 

spełnienie wymagań przewidzianych w: 

1)   Konwencji MARPOL, statkowi o obcej przynależności - na wniosek właściwego 

organu państwa przynależności statku, będącego stroną tej Konwencji; 

2)   rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 782/2003 z dnia 14 

kwietnia 2003 r. w sprawie zakazu stosowania związków cynoorganicznych na 

statkach oraz rozporządzeniu Komisji (WE) nr 536/2008 z dnia 13 czerwca 2008 r. 
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nadającemu moc art. 6 ust. 3 i art. 7 rozporządzenia (WE) nr 782/2003 Parlamentu 

Europejskiego i Rady w sprawie zakazu stosowania związków cynoorganicznych na 

statkach oraz zmieniającemu to rozporządzenie - na wniosek organu państwa 

przynależności statku. 

[2a. W przypadku pozytywnego wyniku przeglądu statku nieuprawiającego żeglugi 

międzynarodowej lub statku niepodlegającego konwencjom, o których mowa w art. 1 pkt 

1, upoważniona przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej instytucja 

klasyfikacyjna sprawująca nadzór techniczny nad statkiem wydaje statkowi zaświadczenie 

o zgodności na formularzu określonym przez tę instytucję.] 

<2a. W przypadku pozytywnego wyniku przeglądu statku nieuprawiającego żeglugi 

międzynarodowej lub statku niepodlegającego konwencjom, o których mowa w art. 

1 pkt 1, uznana organizacja upoważniona do wykonywania zadań administracji 

morskiej, sprawująca nadzór techniczny nad statkiem wydaje statkowi 

zaświadczenie o zgodności na formularzu określonym przez tę organizację.> 

3. Świadectwa, o których mowa w ust. 1 i 2, tracą ważność przed upływem okresu, na który 

zostały wystawione, jeżeli: 

1)   bez zgody organu inspekcyjnego wprowadzono istotne zmiany w konstrukcji, 

wyposażeniu, systemach, osprzęcie, urządzeniach lub materiałach; 

2)   nie została potwierdzona ich ważność; 

3)   nastąpiła zmiana przynależności statku. 

4. Za przeprowadzenie inspekcji oraz wystawienie lub potwierdzenie świadectw, o których 

mowa w ust. 1 i 2, pobiera się opłaty określone w załączniku do ustawy, z tym że nie 

pobiera się opłat za inspekcję doraźną. 

5. Opłaty, o których mowa w ust. 4, stanowią dochód budżetu państwa. 

[6. W przypadku gdy czynności, o których mowa w ust. 4, wykonuje upoważniona instytucja 

klasyfikacyjna, dochód budżetu państwa stanowi 10% opłaty określonej w załączniku do 

ustawy.] 

<6. W przypadku gdy czynności, o których mowa w ust. 4, wykonuje uznana 

organizacja upoważniona do wykonywania zadań administracji morskiej, dochód 

budżetu państwa stanowi 10% opłaty określonej w załączniku do ustawy.> 
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<Art. 8a. 

1. W celu zapewnienia prawidłowego użytkowania THETIS-EU przez administrację 

morską minister właściwy do spraw gospodarki morskiej powołuje i odwołuje 

Krajowego Administratora THETIS-EU, zwanego dalej „Administratorem 

THETIS-EU”. 

2. Na stanowisko Administratora THETIS-EU może być powołana osoba, która spełnia 

następujące wymagania: 

1) posiada minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie inspekcji państwa portu lub 

inspekcji państwa bandery; 

2) posiada wykształcenie wyższe; 

3) wykazuje się dobrą znajomością języka angielskiego w mowie i piśmie; 

4) posiada wiedzę w zakresie uregulowanym w przepisach, o których mowa w art. 4 

pkt 9; 

5) posiada znajomość obsługi THETIS-EU. 

3. Do zadań Administratora THETIS-EU należy: 

1) udzielanie praw dostępu do THETIS-EU; 

2) przygotowanie i aktualizacja wzorów formularzy służących do elektronicznego 

raportowania o wynikach inspekcji przeprowadzonych przez organ inspekcyjny; 

3) szkolenie inspektorów inspekcji państwa bandery i inspekcji państwa portu 

w zakresie obsługi THETIS-EU oraz przeprowadzanie niezbędnych konsultacji 

dotyczących użytkowania systemu; 

4) informowanie do dnia 15 stycznia każdego roku ministra właściwego do spraw 

gospodarki morskiej oraz dyrektorów urzędów morskich o liczbie inspekcji 

koniecznych do przeprowadzenia przez organy inspekcyjne w danym roku 

kalendarzowym w ramach THETIS-EU; 

5) weryfikacja poprawności i kompletności wprowadzonych do THETIS-EU 

informacji o wynikach inspekcji przeprowadzonych przez organy inspekcyjne 

oraz informowanie właściwego dyrektora urzędu morskiego o wykrytych 

niezgodnościach; 

6) monitorowanie działań podjętych przez organ inspekcyjny wobec statków, które 

w THETIS-EU zostały wskazane do inspekcji; 
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7) pełnienie funkcji punktu kontaktowego w zakresie THETIS-EU i udział w 

pracach EMSA dotyczących funkcjonowania oraz modyfikacji THETIS-EU; 

8) sporządzanie i przekazywanie w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku 

ministrowi właściwemu do spraw gospodarki morskiej sprawozdania z inspekcji 

przeprowadzonych przez organy inspekcyjne w roku poprzednim w zakresie 

objętym THETIS-EU; 

9) wykonywanie innych zadań związanych z funkcjonowaniem THETIS-EU. 

 

Art. 8b. 

1. Organ inspekcyjny niezwłocznie zamieszcza w THETIS-EU informacje o wynikach 

inspekcji przeprowadzonej zgodnie z przepisami, o których mowa w art. 4 pkt 9. 

2. W przypadku, o którym mowa w art. 8a ust. 3 pkt 5, właściwy dyrektor urzędu 

morskiego niezwłocznie podejmuje czynności w celu usunięcia stwierdzonych 

niezgodności.> 

Art. 13da. 

1. Przeprowadzenie testów metod redukcji emisji jest dopuszczalne w przypadku spełniania 

następujących warunków: 

1)   testy przeprowadza się na statkach z zainstalowanymi urządzeniami zapewniającymi 

nieprzerwane monitorowanie emisji gazów wylotowych, wyposażonymi w 

zabezpieczenia uniemożliwiające ich otwarcie, zakłócenie ich pracy i zmianę 

zapisanych na nich danych; 

2)   przez cały okres przeprowadzania testów stosuje się urządzenia, o których mowa w 

pkt 1; 

3)   podczas przeprowadzania testów zagospodarowuje się odpady powstałe zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 12 września 2002 r. o portowych urządzeniach do odbioru 

odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków; 

4)   podczas przeprowadzania testów dokonuje się oceny ich wpływu na środowisko 

morskie, w tym na ekosystemy w portach, przystaniach i ujściach rzek. 

[2. Przeprowadzenie testów metod redukcji emisji na statkach o polskiej przynależności oraz 

na statkach o obcej przynależności przebywających w polskich obszarach morskich 

wymaga uzyskania pozwolenia.] 
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<2. Przeprowadzenie na statkach o polskiej przynależności oraz na statkach o obcej 

przynależności przebywających w polskich obszarach morskich testów metod 

redukcji emisji, które nie posiadają zatwierdzenia, o którym mowa w art. 13dg ust. 1 

albo 2, wymaga uzyskania pozwolenia na przeprowadzenie testów metod redukcji 

emisji.> 

<2a. Nie wymaga uzyskania pozwolenia na przeprowadzenie testów metod redukcji 

emisji, o których mowa w ust. 2, na statkach o obcej przynależności przebywających 

w polskich obszarach morskich, które posiadają wydany przez administrację 

państwa bandery lub uznaną organizację działającą w jej imieniu dokument 

świadczący o przeprowadzaniu tych testów zgodnie z prawidłem 3.2 załącznika VI 

do Konwencji MARPOL. 

2b. W przypadku, o którym mowa w ust. 2a, armator przekazuje wyniki testów metod 

redukcji emisji dyrektorowi urzędu morskiego właściwemu dla obszaru, na którym 

przeprowadzono testy, nie później niż po upływie 5 miesięcy od dnia ich 

zakończenia.> 

3. Wniosek o wydanie pozwolenia na przeprowadzenie testów metod redukcji emisji składa 

się do dyrektora urzędu morskiego właściwego dla obszaru, w którym planuje się 

przeprowadzenie testów metod redukcji emisji. 

<3a. Wniosek o wydanie pozwolenia na przeprowadzenie testów metod redukcji emisji 

na statkach o polskiej przynależności wyłącznie poza polskimi obszarami morskimi 

składa się do dyrektora urzędu morskiego właściwego ze względu na port 

macierzysty statku.> 

4. Wniosek o wydanie pozwolenia na przeprowadzenie testów metod redukcji emisji zawiera: 

1)   dane armatora - w przypadku: 

a)  osoby fizycznej - imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres 

poczty elektronicznej, 

b)  osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej - 

nazwę i adres siedziby głównej, numer telefonu, adres poczty elektronicznej; 

2)   dane statku, na którym będą przeprowadzane testy metod redukcji emisji, w tym: 

a)  nazwę, 

b)  numer identyfikacyjny statku nadany przez Międzynarodową Organizację Morską, 

c)  port macierzysty, 
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d)  przynależność, 

e)  opis metody redukcji emisji, która będzie poddana testom, 

f)  termin i oznaczenie miejsca przeprowadzania testów metod redukcji emisji. 

5. Do wniosku o wydanie pozwolenia na przeprowadzenie testów metod redukcji emisji 

dołącza się: 

1)   dokumentację potwierdzającą możliwość osiągnięcia równoważnej wartości emisji 

dwutlenku siarki, o której mowa w art. 13c ust. 4; 

2)   oświadczenie armatora o zgodności z prawdą danych zawartych we wniosku i 

spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 1, o następującej treści: 

"Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z 

art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z 

późn. zm.) oświadczam, że: 

1)   dane zawarte we wniosku o wydanie pozwolenia na przeprowadzenie testów metod 

redukcji emisji są kompletne i zgodne z prawdą; 

2)   znane mi są warunki uzyskania pozwolenia na przeprowadzenie testów metod 

redukcji emisji i spełniam warunki określone w art. 13da ust. 1 ustawy z dnia 16 

marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 434).". 

6. Klauzula, o której mowa w ust. 5, zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej 

za składanie fałszywych zeznań. 

Art. 13db. 

[1. Pozwolenie na przeprowadzenie testów metod redukcji emisji wydaje, w drodze decyzji, 

dyrektor urzędu morskiego, właściwy dla obszaru, w którym planuje się przeprowadzenie 

testów metod redukcji emisji, na okres nie dłuższy niż 18 miesięcy, z tym że okres ważności 

pozwolenia nie obejmuje okresu, o którym mowa w ust. 4.] 

<1. Pozwolenie na przeprowadzenie testów metod redukcji emisji wydaje, w drodze 

decyzji, dyrektor urzędu morskiego właściwy dla obszaru, na którym planuje się 

przeprowadzenie testów metod redukcji emisji, a w przypadku, o którym mowa 

w art. 13da ust. 3a – dyrektor urzędu morskiego właściwy ze względu na port 

macierzysty statku, na okres nie dłuższy niż 18 miesięcy, z tym że okres ważności 

pozwolenia nie obejmuje okresu, o którym mowa w ust. 4.> 

2. Wydanie pozwolenia na przeprowadzenie testów metod redukcji emisji dotyczącego: 
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1)   obszaru wykraczającego poza obszar właściwości dyrektora urzędu morskiego, do 

którego został złożony wniosek o wydanie pozwolenia na przeprowadzenie testów metod 

redukcji emisji - wymaga uzgodnienia z dyrektorem urzędu morskiego właściwym dla 

obszaru, w którym również planuje się przeprowadzenie testów metod redukcji emisji; 

2)   obszarów znajdujących się poza polskimi obszarami morskimi - wymaga poinformowania 

przez dyrektora urzędu morskiego, do którego został złożony wniosek: 

a)  armatora - o konieczności uzyskania pozwolenia na przeprowadzenie testów metod 

redukcji emisji także od właściwych organów państw, na których obszarach morskich 

armator również planuje przeprowadzenie testów metod redukcji emisji, 

b)  właściwych organów państw, na których obszarach morskich armator również planuje 

przeprowadzenie testów - o otrzymaniu wniosku o wydanie pozwolenia na 

przeprowadzenie testów metod redukcji emisji. 

3. W pozwoleniu na przeprowadzenie testów metod redukcji emisji określa się: 

1)   nazwę i adres siedziby armatora albo jego imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, a 

także numer telefonu i adres poczty elektronicznej; 

2)   dane statku, na którym będą przeprowadzane testy metod redukcji emisji, w tym: 

a)  nazwę, 

b)  numer identyfikacyjny statku nadany przez Międzynarodową Organizację Morską, 

c)  port macierzysty, 

d)  przynależność; 

3)   opis metody redukcji emisji, której będą przeprowadzane testy; 

4)   termin i oznaczenie miejsca przeprowadzania testów metod redukcji emisji. 

4. Przy określaniu terminu przeprowadzania testów metod redukcji emisji, uwzględnia się 

termin wskazany we wniosku o wydanie pozwolenia na przeprowadzenie testów metod 

redukcji emisji, z tym że termin rozpoczęcia testów nie może przypadać wcześniej niż po 

upływie 7 miesięcy od dnia wydania pozwolenia. 

 

[Art. 13g. 

 1. Dyrektor urzędu morskiego przeprowadza na statku kontrole w zakresie zawartości siarki 

w paliwie żeglugowym. 

2. Kontrola obejmuje: 
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1)   sprawdzanie każdorazowo dokumentów dostawy paliwa zawierających informacje 

dostawcy o zawartości siarki w paliwach żeglugowych wraz z zaplombowanymi próbkami 

podpisanymi przez przedstawiciela statku przyjmującego paliwo oraz dziennika 

okrętowego z wpisami dokumentującymi operacje zmiany paliwa; 

2)   w uzasadnionych przypadkach pobieranie próbek i badanie zawartości siarki paliwa 

żeglugowego: 

a)  w trakcie jego dostawy na statek, 

b)  znajdującego się w zbiornikach statku, jeżeli jest to technicznie możliwe, oraz próbek 

paliwa przechowywanych na statku w zaplombowanych pojemnikach. 

2a. W przypadku ustalenia w wyniku kontroli, że na danym statku nie przestrzega się norm 

dotyczących zawartości siarki w paliwie żeglugowym, dyrektor urzędu morskiego: 

1)   żąda od kapitana tego statku podjęcia działań mających na celu dostosowanie paliwa 

żeglugowego do określonych norm, o ile jest to możliwe; 

2)   może zażądać od kapitana tego statku przedstawienia: 

a)  wykazu działań podjętych w celu osiągnięcia zgodności z wymaganiami dotyczącymi 

zawartości siarki w paliwie żeglugowym na danym obszarze morskim, 

b)  dowodu, że podjęto próbę nabycia paliwa żeglugowego o zawartości siarki wymaganej na 

danym obszarze morskim zgodnie z planem podróży oraz, jeżeli paliwo to nie było 

dostępne w miejscu, w którym zaplanowano jego nabycie, że podjęto próbę zlokalizowania 

alternatywnych źródeł takiego paliwa, a także że pomimo podjęcia tych prób nabycie 

takiego paliwa nie było możliwe. 

2b. Za dowód podjęcia próby nabycia paliwa żeglugowego o zawartości siarki dopuszczalnej 

na danym obszarze morskim uznaje się pisemne oświadczenie dostawcy o braku 

dostępności takiego paliwa w danym porcie. 

2c. Przy podejmowaniu działań, o których mowa w ust. 2a, dyrektor urzędu morskiego 

uwzględnia ustalony plan podróży danego statku, w tym planowany termin opuszczenia 

portu. 

3. Z przeprowadzonych kontroli dyrektor urzędu morskiego sporządza corocznie 

sprawozdanie zawierające wyniki kontroli zawartości siarki, które przekazuje do dnia 30 

kwietnia następnego roku Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

4. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 3, powinno zawierać w szczególności informacje o: 

1)   całkowitej liczbie przetestowanych próbek z podziałem na rodzaj paliwa; 
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2)   każdorazowo użytej do badania ilości paliwa i wyliczonej średniej zawartości siarki; 

3)   liczbie kontroli przeprowadzonych na statkach; 

4)   średniej zawartości siarki w paliwach żeglugowych stosowanych na obszarze właściwości 

dyrektora urzędu morskiego, obliczonej na podstawie przeprowadzonych badań oraz 

przekazanych przez dostawców paliw informacji.] 

 

<Art. 13g. 

1. Dyrektor urzędu morskiego przeprowadza inspekcje w zakresie zawartości siarki w 

paliwie żeglugowym. 

2. Inspekcja w zakresie zawartości siarki w paliwie żeglugowym jest przeprowadzana 

zgodnie z art. 3–6 decyzji 2015/253 i obejmuje: 

1) sprawdzanie każdorazowo dokumentów dostawy paliwa zawierających 

informacje dostawcy paliwa o zawartości siarki w paliwie żeglugowym, w tym 

sprawdzanie, czy towarzyszą tym dokumentom zaplombowane próbki paliwa 

żeglugowego podpisane przez przedstawiciela statku przyjmującego paliwo, oraz 

sprawdzanie dziennika maszynowego i książki zapisów olejowych w zakresie 

wpisów dokumentujących operacje zmiany paliwa; 

2) w odniesieniu do co najmniej 40% inspekcjonowanych statków pobieranie 

próbek paliwa żeglugowego: 

a) z systemu obiegu paliwa na statku, 

b) ze zbiornika paliwowego statku, jeżeli jest to technicznie możliwe, 

c) wykorzystując zaplombowane próbki paliwa żeglugowego towarzyszące 

dokumentom dostawy paliwa, przekazane na statek przez dostawcę paliwa 

zgodnie z prawidłem 18 załącznika VI do Konwencji MARPOL lub 

d) w trakcie jego dostawy na statek 

– i badanie w nim zawartości siarki. 

3. W przypadku pobrania próbek paliwa żeglugowego na statku zgodnie z przepisami 

decyzji 2015/253, przedstawiciel statku przechowuje jedną próbkę przez okres nie 

krótszy niż 12 miesięcy, licząc od daty jej pobrania. 

4. W przypadku ustalenia w wyniku inspekcji, że na danym statku nie przestrzega się 

wymagań dotyczących zawartości siarki w paliwie żeglugowym, dyrektor urzędu 

morskiego żąda od kapitana tego statku: 
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1) o ile jest to możliwe podjęcia działań mających na celu dostosowanie paliwa 

żeglugowego do przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 13f ust. 3; 

2) przedstawienia: 

a) wykazu działań podjętych w celu osiągnięcia zgodności z wymaganiami 

dotyczącymi zawartości siarki w paliwie żeglugowym na danym obszarze 

morskim, 

b) dowodu, że podjęto próbę nabycia paliwa żeglugowego o zawartości siarki 

dopuszczalnej na danym obszarze morskim zgodnie z planem podróży oraz, 

jeżeli paliwo to nie było dostępne w miejscu, w którym zaplanowano jego 

nabycie, że podjęto próbę zlokalizowania alternatywnych źródeł takiego 

paliwa, a także że pomimo podjęcia tych prób nabycie takiego paliwa nie było 

możliwe. 

5. Za dowód podjęcia próby nabycia paliwa żeglugowego o zawartości siarki 

dopuszczalnej na danym obszarze morskim uznaje się pisemne oświadczenie 

dostawcy paliwa o braku dostępności takiego paliwa w danym porcie. 

6. Przy żądaniu podjęcia działań, o których mowa w ust. 4, dyrektor urzędu morskiego 

uwzględnia ustalony plan podróży danego statku, w tym planowany termin 

opuszczenia portu. 

7. Informacje o wynikach przeprowadzonej inspekcji statku w zakresie zawartości 

siarki w paliwie żeglugowym obejmują: 

1) datę przeprowadzonej inspekcji; 

2) dane identyfikacyjne statku: numer identyfikacyjny nadany przez 

Międzynarodową Organizację Morską, nazwę, przynależność, sygnał 

rozpoznawczy, pojemność brutto (GT), rodzaj napędu, metody redukcji emisji, 

jeżeli są inne niż polegające na stosowaniu paliw niskosiarkowych; 

3) nazwy posiadanych przez statek zbiorników paliwowych i określenie ich 

pojemności; 

4) podanie typu urządzenia spalinowego oraz jego mocy określonej w kW; 

5) dane dotyczące paliwa żeglugowego dostarczonego na statek uzyskane 

z dokumentów dostawy paliwa lub na podstawie zapisów w dzienniku 

maszynowym: datę dostarczenia paliwa, typ paliwa, ilość w m3, zawartość siarki 

w %, nazwę dostawcy paliwa i nazwę portu dostawy paliwa; 
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6) dane z Międzynarodowego certyfikatu o zapobieganiu zanieczyszczeniu 

powietrza przez statki: nazwę organu, który wydał certyfikat, datę wydania, datę 

ważności, nazwę organu, który przeprowadził inspekcję okresową 

potwierdzającą ważność certyfikatu, oraz datę i miejsce przeprowadzenia 

ostatniej inspekcji okresowej; 

7) dane dotyczące pobranej próbki paliwa żeglugowego: typ paliwa, ilość w ml, 

zawartość siarki w %, źródło poboru próbki, metodę poboru próbki, numer 

identyfikacyjny próbki, nazwę portu, w którym pobrano próbkę, oraz datę 

wykonania analizy próbki i nazwę laboratorium przeprowadzającego analizę 

próbki; 

8) stwierdzone niezgodności z wymaganiami w zakresie zawartości siarki w paliwie 

żeglugowym, w tym rodzaj uchybienia, oraz działania podjęte w celu osiągnięcia 

zgodności; 

9) inne dane uzyskane w ramach inspekcji. 

8. Z przeprowadzonych inspekcji w zakresie zawartości siarki w paliwie żeglugowym 

dyrektor urzędu morskiego sporządza corocznie sprawozdanie, które przekazuje do 

dnia 30 kwietnia następnego roku Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów. 

9. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 8, zawiera w szczególności informacje o: 

1) całkowitej liczbie przebadanych próbek paliwa żeglugowego z podziałem na 

rodzaje paliwa żeglugowego; 

2) każdorazowo użytej do badania ilości paliwa żeglugowego i wyliczonej średniej 

zawartości siarki; 

3) liczbie inspekcji przeprowadzonych na statkach; 

4) średniej zawartości siarki w paliwach żeglugowych stosowanych na obszarze 

właściwości dyrektora urzędu morskiego, obliczonej na podstawie 

przeprowadzonych badań oraz przekazanych przez dostawców paliwa 

informacji. 

10. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej zapewnia przekazanie Komisji 

Europejskiej informacji, o których mowa w art. 7 decyzji 2015/253, do dnia 

30 czerwca każdego roku.> 
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<Art. 13k. 

Dyrektor urzędu morskiego wykonuje zadanie, o którym mowa w art. 19 ust. 3 

rozporządzenia 2015/757. 

Art. 13l. 

Raport, o którym mowa w art. 11 ust. 1 rozporządzenia 2015/757, przedkłada się 

dyrektorowi urzędu morskiego właściwemu dla portu macierzystego statku. 

 

Art. 13m. 

1. Dyrektor urzędu morskiego wykonuje zadania kontrolne państwa portu, o których 

mowa w art. 11 rozporządzenia 1257/2013. 

2. Dyrektor urzędu morskiego właściwy ze względu na port macierzysty statku 

wykonuje zadania organu administracji, o których mowa w przepisach 

rozporządzenia 1257/2013. 

3. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej przekazuje Komisji Europejskiej 

sprawozdanie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 rozporządzenia 1257/2013.> 

 

<Art. 34a. 

Dyrektor urzędu morskiego powiadamia ministra właściwego do spraw gospodarki 

morskiej, Komisję Europejską, EMSA, pozostałe państwa członkowskie Unii 

Europejskiej oraz zainteresowane państwo bandery o zastosowanych sankcjach, 

o których mowa w art. 20 ust. 2 rozporządzenia 2015/757. 

Art. 34b. 

1. W przypadku określonym w art. 20 ust. 3 rozporządzenia 2015/757, dyrektor urzędu 

morskiego, w drodze decyzji, wydaje statkowi o obcej przynależności nakaz 

opuszczenia portu, o czym powiadamia ministra właściwego do spraw gospodarki 

morskiej, Komisję Europejską, EMSA, pozostałe państwa członkowskie Unii 

Europejskiej oraz zainteresowane państwo bandery. Decyzji nadaje się rygor 

natychmiastowej wykonalności. 

2. Dyrektor urzędu morskiego, w drodze decyzji, wydaje zakaz wejścia do portu 

statkowi o obcej przynależności, wobec którego w innym niż Rzeczpospolita Polska 

państwie członkowskim Unii Europejskiej wydano nakaz opuszczenia portu z 
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powodu nieprzechowywania na statku ważnego dokumentu zgodności w rozumieniu 

art. 3 lit. h rozporządzenia 2015/757, do czasu przedstawienia tego dokumentu.> 

 

Art. 36a. 

Jeżeli armator statku, nie wykonując ciążących na nim z mocy prawa obowiązków lub łamiąc 

ustanowione prawem zakazy: 

1)   przewozi ładunki niebezpieczne lub zanieczyszczające, nie przekazując informacji, o 

których mowa w art. 10a, 

2)   
(14)

 dopuszcza do wykonywania przez osoby nieposiadające odpowiednich uprawnień, o 

których mowa w art. 13a, odzysku substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów 

cieplarnianych z urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych, rozdzielnic wysokiego 

napięcia oraz systemów ochrony przeciwpożarowej i gaśnic w celu zapewnienia ich 

regeneracji, recyklingu lub zniszczenia, 

3)   
(15)

 nie wypełnia obowiązku przekazywania w terminie rocznych sprawozdań, o których 

mowa w art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę 

ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, do wyspecjalizowanej 

jednostki, 

4)   nie podejmuje wszelkich wykonalnych środków ostrożności w celu zapobiegania 

wszelkim wyciekom i emisjom substancji kontrolowanych i fluorowanych gazów 

cieplarnianych oraz ich minimalizowania, 

5)   
(17)

 (uchylony), 

6)   użytkuje instalację lub urządzenie zawierające substancje kontrolowane w sposób 

niezapobiegający emisji substancji kontrolowanych do środowiska oraz nie przeprowadza 

sprawdzenia szczelności tych urządzeń, 

7)   stosuje lub stosuje ponownie na statku związki cynoorganiczne, które działają jak 

biocydy, 

8)   eksploatuje statek, na którego kadłubie występują związki cynoorganiczne, 

9)   eksploatuje statek, z którego emitowane są do powietrza: 

a)  substancje zubożające warstwę ozonową, 

b)  tlenki azotu, 

c)  
(18)

 fluorowane gazy cieplarniane,  

[10)  używa na statku paliwa zawierającego niedopuszczalną zawartość siarki] 
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- podlega karze pieniężnej do wysokości 50 000 SDR. 

 

<Art. 36aa. 

1. Jeżeli armator statku używa na statku paliwa żeglugowego zawierającego 

niedopuszczalną zawartość siarki, podlega karze pieniężnej do wysokości 600 000 

SDR. 

2. Jeżeli armator statku stosuje na statku metody redukcji emisji, które nie posiadają 

zatwierdzenia, o którym mowa w art. 13dg ust. 1 albo 2, podlega karze pieniężnej do 

wysokości 600 000 SDR. 

3. Jeżeli armator statku nie przekazuje wyników testów metod redukcji emisji zgodnie z 

art. 13da ust. 2b, podlega karze pieniężnej do wysokości 100 000 SDR. 

4. Jeżeli armator statku objętego rozporządzeniem 1257/2013 eksploatuje statek bez 

ważnego świadectwa inwentaryzacji, o którym mowa w art. 9 rozporządzenia 

1257/2013, lub kieruje statek do zakładu recyklingu, który nie znajduje się w 

europejskim wykazie zakładów recyklingu statków, o którym mowa w art. 16 

rozporządzenia 1257/2013, podlega karze pieniężnej do wysokości 600 000 SDR. 

5. Jeżeli armator statku objętego rozporządzeniem 2015/757: 

1) nie monitoruje emisji CO2 w sposób określony w art. 8 rozporządzenia 2015/757, 

2) nie monitoruje parametrów, o których mowa w art. 9 ust. 1 zdanie pierwsze 

rozporządzenia 2015/757, w sposób określony w tym przepisie, 

3) nie monitoruje parametrów, o których mowa w art. 10 zdanie pierwsze 

rozporządzenia 2015/757, w sposób określony w tym przepisie, 

4) nie przedkłada w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku Komisji 

Europejskiej lub dyrektorowi urzędu morskiego właściwego dla portu 

macierzystego statku raportu, o którym mowa w art. 11 ust. 1 rozporządzenia 

2015/757, 

5) wbrew art. 11 ust. 2 rozporządzenia 2015/757 nie zapewnia, aby w przypadku 

określonym w tym przepisie każdy statek, za który odpowiada, spełniał wymogi 

rozporządzenia 2015/757 w odniesieniu do całego okresu sprawozdawczego, 

w którym armator odpowiada za dany statek, 
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6) wbrew art. 12 ust. 1 rozporządzenia 2015/757 nie składa raportu, o którym mowa 

w art. 11 ust. 1 rozporządzenia 2015/757, z wykorzystaniem automatycznych 

systemów i formatów wymiany danych, w tym szablonów elektronicznych 

– podlega karze pieniężnej do wysokości 50 000 SDR.> 

 

Art. 37. 

Jeżeli kapitan lub inny członek załogi statku nie wykonując, ciążących na nim z mocy prawa, 

obowiązków: 

1)   nie dba o zdatność statku do żeglugi lub innej działalności na morzu w zakresie 

zapobiegania zanieczyszczaniu morza, 

2)   nie prowadzi w sposób zgodny z wymogami Konwencji MARPOL książki zapisów 

olejowych, ładunkowych, odpadów powstających na statku oraz zapisów o 

każdorazowym przejściu na zasilanie paliwem innym niż aktualnie używane, 

3)   nie zgłasza statku do przeglądu lub inspekcji, utrudnia bądź uniemożliwia przegląd lub 

inspekcję w zakresie przewidzianym w Konwencji MARPOL, 

4)   powoduje zanieczyszczenie środowiska morskiego, 

5)   nie przekazuje informacji o zauważonym zanieczyszczeniu albo informacji o wypadku 

zagrożenia zanieczyszczeniem lub zanieczyszczenia środowiska morskiego, 

6)   nie podejmuje koniecznych środków w celu zapobiegania zanieczyszczaniu, ograniczenia 

lub usunięcia zanieczyszczenia środowiska morskiego, będącego skutkiem wypadku, 

7)   nie przekazuje, na żądanie właściwych organów, informacji w przypadkach 

przewidzianych w art. 27, 

8)   narusza przepisy dotyczące zdawania odpadów do portowych urządzeń odbiorczych i nie 

informuje portu o odpadach ze statków znajdujących się na statku lub pozostałościach 

ładunkowych, 

9)   nie zgłasza organom inspekcyjnym zdarzeń wpływających poważnie na stan techniczny 

statku, jego urządzeń lub wyposażenia, powodujących zagrożenie dla środowiska 

morskiego, 

10)  narusza przepisy dotyczące spalania odpadów na statku, 

11)  nie wykonuje obowiązków w zakresie oznakowania, zakładania i prowadzenia karty 

urządzenia, sprawdzania szczelności, obsługi i naprawy urządzeń lub instalacji 

zawierających czynnik chłodniczy będący substancją kontrolowaną<,> 
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<12) nie posiada na statku dokumentów dostawy paliwa żeglugowego znajdującego się 

w zbiornikach paliwowych statku lub posiadane dokumenty nie zawierają 

wszystkich wymaganych informacji zgodnie z konwencją MARPOL, 

13) niezgodnie z konwencją MARPOL nie posiada na statku próbek paliwa żeglugowego 

znajdującego się w zbiornikach paliwowych statku lub próbki paliwa żeglugowego są 

niezaplombowane lub niepodpisane, 

14) nie posiada dokumentów, o których mowa w art. 13g ust. 4 pkt 2, 

15) nie posiada ważnego pozwolenia na przeprowadzanie testów metod redukcji emisji 

lub nie spełnia warunków, o których mowa w art. 13da ust. 1 i 2a, 

16) stosuje na statku metody redukcji emisji w sposób, który nie zapewnia redukcji 

emisji, o której mowa w art. 13c ust. 4, 

17) nie dokonuje, zgodnie z konwencją MARPOL, przejścia na paliwo wymagane na 

danym obszarze morskim w czasie, który zapewnia spełnienie wymogów dotyczących 

zawartości siarki w paliwie żeglugowym, 

18) odmawia organom inspekcyjnym pobrania próbek paliwa żeglugowego, o których 

mowa w art. 13g ust. 2 pkt 2> 

podlega karze pieniężnej do wysokości nieprzekraczającej dwudziestokrotnego przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok poprzedzający, ogłaszanego 

przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

 

Art. 38. 

1. Właściwość organów oraz tryb wymierzania i ściągania kar pieniężnych z tytułu naruszenia 

przepisów, o których mowa w art. 36-37a, oraz sposób wykorzystania kwot ściągniętych z 

tytułu kar pieniężnych regulują przepisy ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach 

morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 934 i 

1014). 

2. Wysokość kar pieniężnych, o których mowa w art. 36-37a, ustala się z uwzględnieniem 

zakresu naruszeń, korzyści finansowych uzyskanych z tytułu naruszeń i powtarzalności 

naruszeń. 

[3. Kary pieniężnej, o której mowa w art. 36a pkt 10, nie nakłada się, w przypadku gdy 

przedstawione wykazy i dowody, o których mowa w art. 13g ust. 2a, wykazały, że nie było 

możliwe nabycie paliwa żeglugowego zawierającego dopuszczalną zawartość siarki.] 
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<3. Kary pieniężnej, o której mowa w art. 36aa ust. 1, nie nakłada się, w przypadku gdy: 

1) armator statku zastosował zatwierdzone metody redukcji emisji dwutlenku 

siarki; 

2) przedstawiony dowód, o którym mowa w art. 13g ust. 5, wykazał, że nie było 

możliwe nabycie paliwa żeglugowego o zawartości siarki dopuszczalnej na danym 

obszarze morskim.> 

 

ZAŁĄCZNIK 

OPŁATY ZA PRZEPROWADZANIE INSPEKCJI I WYSTAWIANIE LUB 

POTWIERDZANIE MIĘDZYNARODOWYCH ŚWIADECTW 

 

1.   Za inspekcję wstępną przed oddaniem statku do eksploatacji i wydanie 

międzynarodowego świadectwa pod nazwą "Międzynarodowy certyfikat o zapobieganiu 

zanieczyszczeniu olejami" w wysokości: 

1.1.  Statki o pojemności brutto (GT) do 500 jednostek - 6500 PLN 

1.2.  Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 500 jednostek do 2000 jednostek - 6700 PLN 

1.3.  Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 2000 jednostek do 10 000 jednostek - 7700 

PLN 

1.4.  Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 10 000 jednostek do 30 000 jednostek - 10 000 

PLN 

1.5.  Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 30 000 jednostek - za każde następne 20 000 

jednostek dodatkowo 8400 PLN. 

2.   Za inspekcję wstępną statku eksploatowanego i wydanie międzynarodowego świadectwa 

pod nazwą "Międzynarodowy certyfikat o zapobieganiu zanieczyszczeniu olejami" w 

wysokości: 

2.1.  Statki o pojemności brutto (GT) do 500 jednostek - 2900 PLN 

2.2.  Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 500 jednostek do 2000 jednostek - 3000 PLN 

2.3.  Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 2000 jednostek do 10 000 jednostek - 3400 

PLN 

2.4.  Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 10 000 jednostek do 30 000 jednostek - 4300 

PLN 
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2.5.  Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 30 000 jednostek - za każde następne 20 000 

jednostek dodatkowo 3800 PLN. 

3.   Za inspekcję i za odnowienie międzynarodowego świadectwa pod nazwą 

"Międzynarodowy certyfikat o zapobieganiu zanieczyszczeniu olejami" w wysokości: 

3.1.  Statki o pojemności brutto (GT) do 500 jednostek - 2500 PLN 

3.2.  Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 500 jednostek do 2000 jednostek - 2600 PLN 

3.3.  Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 2000 jednostek do 10 000 jednostek - 2900 

PLN 

3.4.  Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 10 000 jednostek do 30 000 jednostek - 3700 

PLN 

3.5.  Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 30 000 jednostek - za każde następne 20 000 

jednostek dodatkowo 2800 PLN. 

4.   Za inspekcję pośrednią i za potwierdzenie międzynarodowego świadectwa pod nazwą 

"Międzynarodowy certyfikat o zapobieganiu zanieczyszczeniu olejami" w wysokości: 

4.1.  Statki o pojemności brutto (GT) do 500 jednostek - 800 PLN 

4.2.  Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 500 jednostek do 2000 jednostek - 900 PLN 

4.3.  Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 2000 jednostek do 10 000 jednostek - 1000 

PLN 

4.4.  Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 10 000 jednostek do 30 000 jednostek - 1300 

PLN 

4.5.  Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 30 000 jednostek - za każde następne 20 000 

jednostek dodatkowo 1000 PLN. 

5.   Za inspekcję roczną i za potwierdzenie międzynarodowego świadectwa pod nazwą 

"Międzynarodowy certyfikat o zapobieganiu zanieczyszczeniu olejami" w wysokości: 

5.1.  Statki o pojemności brutto (GT) do 500 jednostek - 650 PLN 

5.2.  Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 500 jednostek do 2000 jednostek - 700 PLN 

5.3.  Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 2000 jednostek do 10 000 jednostek - 750 PLN 

5.4.  Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 10 000 jednostek do 30 000 jednostek - 950 

PLN 

5.5.  Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 30 000 jednostek - za każde następne 20 000 

jednostek dodatkowo 700 PLN. 
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6.   Za inspekcje zbiornikowców do przewozu produktów ropopochodnych w wysokości 

obliczonej według zasad określonych w punktach 1.1 do 1.5, podwyższone o 40%. 

7.   Za inspekcję wstępną przed oddaniem statku do eksploatacji i wydanie 

międzynarodowego świadectwa pod nazwą "Międzynarodowy certyfikat o zapobieganiu 

zanieczyszczeniu przez statki przewożące luzem szkodliwe substancje ciekłe" w 

wysokości: 

7.1.  Statki o pojemności brutto (GT) do 500 jednostek - 6500 PLN 

7.2.  Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 500 jednostek do 2000 jednostek - 6800 PLN 

7.3.  Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 2000 jednostek do 10 000 jednostek - 8000 

PLN 

7.4.  Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 10 000 jednostek do 30 000 jednostek - 11 000 

PLN 

7.5.  Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 30 000 jednostek - za każde następne 20 000 

jednostek dodatkowo 9000 PLN. 

8.   Za inspekcję wstępną statku eksploatowanego i wydanie międzynarodowego świadectwa 

pod nazwą "Międzynarodowy certyfikat o zapobieganiu zanieczyszczeniu przez statki 

przewożące luzem szkodliwe substancje ciekłe" w wysokości: 

8.1.  Statki o pojemności brutto (GT) do 500 jednostek - 3100 PLN 

8.2.  Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 500 jednostek do 2000 jednostek - 3200 PLN 

8.3.  Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 2000 jednostek do 10 000 jednostek - 3750 

PLN 

8.4.  Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 10 000 jednostek do 30 000 jednostek - 5000 

PLN 

8.5.  Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 30 000 jednostek - za każde następne 20 000 

jednostek dodatkowo 3900 PLN. 

9.   Za inspekcję i odnowienie międzynarodowego świadectwa pod nazwą "Międzynarodowy 

certyfikat o zapobieganiu zanieczyszczeniu przez statki przewożące luzem szkodliwe 

substancje ciekłe" w wysokości: 

9.1.  Statki o pojemności brutto (GT) do 500 jednostek - 2500 PLN 

9.2.  Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 500 jednostek do 2000 jednostek - 2600 PLN 

9.3.  Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 2000 jednostek do 10 000 jednostek - 3000 

PLN 
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9.4.  Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 10 000 jednostek do 30 000 jednostek - 4000 

PLN 

9.5.  Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 30 000 jednostek - za każde następne 20 000 

jednostek dodatkowo 3000 PLN. 

10.  Za inspekcję pośrednią i potwierdzenie międzynarodowego świadectwa pod nazwą 

"Międzynarodowy certyfikat o zapobieganiu zanieczyszczeniu przez statki przewożące 

luzem szkodliwe substancje ciekłe" w wysokości: 

10.1.  Statki o pojemności brutto (GT) do 500 jednostek - 850 PLN 

10.2.  Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 500 jednostek do 2000 jednostek - 900 PLN 

10.3.  Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 2000 jednostek do 10 000 jednostek - 1000 

PLN 

10.4.  Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 10 000 jednostek do 30 000 jednostek - 1400 

PLN 

10.5.  Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 30 000 jednostek - za każde następne 20 000 

jednostek dodatkowo 1000 PLN. 

11.  Za inspekcję roczną i potwierdzenie międzynarodowego świadectwa pod nazwą 

"Międzynarodowy certyfikat o zapobieganiu zanieczyszczeniu przez statki przewożące 

luzem szkodliwe substancje ciekłe" w wysokości: 

11.1.  Statki o pojemności brutto (GT) do 500 jednostek - 650 PLN 

11.2.  Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 500 jednostek do 2000 jednostek - 700 PLN 

11.3.  Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 2000 jednostek do 10 000 jednostek - 750 

PLN 

11.4.  Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 10 000 jednostek do 30 000 jednostek - 1000 

PLN 

11.5.  Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 30 000 jednostek - za każde następne 20 000 

jednostek dodatkowo 750 PLN. 

12.  Za inspekcję wstępną przed oddaniem statku do eksploatacji i wydanie 

międzynarodowego świadectwa pod nazwą "Międzynarodowy certyfikat o zapobieganiu 

zanieczyszczeniu ściekami" w wysokości obliczonej według wzoru: 
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(2 x N x 90) + 500 PLN 

gdzie 

N - oznacza łączną liczbę członków załogi, pasażerów oraz personelu specjalnego. 

13.  Za inspekcję wstępną statku eksploatowanego i wydanie międzynarodowego 

świadectwa pod nazwą "Międzynarodowy certyfikat o zapobieganiu 

zanieczyszczeniu ściekami" w wysokości obliczonej według wzoru: 

 

(1,2 x N x 90) + 500 PLN 

gdzie 

N - oznacza łączną liczbę członków załogi, pasażerów oraz personelu specjalnego. 

14.  Za inspekcję i odnowienie międzynarodowego świadectwa pod nazwą "Międzynarodowy 

certyfikat o zapobieganiu zanieczyszczeniu ściekami" w wysokości obliczonej według 

wzoru: 

(N x 90) + 500 PLN 

- maksymalna opłata 5500 PLN 

gdzie 

N - oznacza łączną liczbę członków załogi, pasażerów oraz personelu specjalnego. 

15.  Za inspekcję roczną i potwierdzenie międzynarodowego świadectwa pod nazwą 

"Międzynarodowy certyfikat o zapobieganiu zanieczyszczeniu ściekami" w wysokości 

obliczonej według wzoru: 

 

(0,25 x N x 90) + 500 PLN 

- maksymalna opłata 1650 PLN 

gdzie 

N - oznacza łączną liczbę członków załogi, pasażerów oraz personelu specjalnego. 

 

16.  Za inspekcję wstępną przed oddaniem statku do eksploatacji i wydanie 

[międzynarodowych świadectw pod nazwą "Międzynarodowy certyfikat o zapobieganiu 

zanieczyszczeniu powietrza przez statki"] oraz [Międzynarodowy certyfikat efektywności 

energetycznej] <międzynarodowego świadectwa pod nazwą „Międzynarodowy 

certyfikat o zapobieganiu zanieczyszczeniu powietrza przez statki”> w wysokości: 

16.1.  Statki o łącznej mocy silników głównych i pomocniczych do 1000 kW - 6600 PLN 
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16.2.  Statki o łącznej mocy silników głównych i pomocniczych od 1000 do 3000 kW - 6850 

PLN 

16.3.  Statki o łącznej mocy silników głównych i pomocniczych od 3000 do 10 000 kW - 

7700 PLN 

16.4.  Statki o łącznej mocy silników głównych i pomocniczych od 10 000 do 20 000 kW - 

8900 PLN 

16.5.  Statki o łącznej mocy silników głównych i pomocniczych od 20 000 do 30 000  kW - 

10 000 PLN 

16.6.  Statki o łącznej mocy silników głównych i pomocniczych powyżej 30 000 kW - za 

każde następne 5000 kW dodatkowo 6600 PLN. 

17.  Za inspekcję wstępną statku eksploatowanego i wydanie [międzynarodowych świadectw 

pod nazwą "Międzynarodowy certyfikat o zapobieganiu zanieczyszczeniu powietrza przez 

statki"] oraz ["Międzynarodowy certyfikat efektywności energetycznej"] 

<międzynarodowego świadectwa pod nazwą „Międzynarodowy certyfikat o 

zapobieganiu zanieczyszczeniu powietrza przez statki”> w wysokości: 

17.1.  Statki o łącznej mocy silników głównych i pomocniczych do 1000 kW - 2950 PLN 

17.2.  Statki o łącznej mocy silników głównych i pomocniczych od 1000 do 3000 kW - 3000 

PLN 

17.3.  Statki o łącznej mocy silników głównych i pomocniczych od 3000 do 10 000 kW - 

3400 PLN 

17.4.  Statki o łącznej mocy silników głównych i pomocniczych od 10 000 do 20 000 kW - 

3850 PLN 

17.5.  Statki o łącznej mocy silników głównych i pomocniczych od 20 000 do 30 000 kW - 

4300 PLN 

17.6.  Statki o łącznej mocy silników głównych i pomocniczych powyżej 30 000 kW - za 

każde następne 5000 kW dodatkowo 2600 PLN. 

18.  Za inspekcję i za odnowienie międzynarodowego świadectwa pod nazwą 

"Międzynarodowy certyfikat o zapobieganiu zanieczyszczeniu powietrza przez statki" w 

wysokości: 

18.1.  Statki o łącznej mocy silników głównych i pomocniczych do 1000 kW - 2500 PLN 

18.2.  Statki o łącznej mocy silników głównych i pomocniczych od 1000 do 3000 kW - 2600 

PLN 
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18.3.  Statki o łącznej mocy silników głównych i pomocniczych od 3000 do 10 000 kW - 

2900 PLN 

18.4.  Statki o łącznej mocy silników głównych i pomocniczych od 10 000 do 20 000 kW - 

3300 PLN 

18.5.  Statki o łącznej mocy silników głównych i pomocniczych od 20 000 do 30 000 kW - 

3700 PLN 

18.6.  Statki o łącznej mocy silników głównych i pomocniczych powyżej 30 000 kW - za 

każde następne 5000 kW dodatkowo 2200 PLN. 

19.  Za inspekcję pośrednią i za potwierdzenie międzynarodowego świadectwa pod nazwą 

"Międzynarodowy certyfikat o zapobieganiu zanieczyszczeniu powietrza przez statki" w 

wysokości: 

19.1.  Statki o łącznej mocy silników głównych i pomocniczych do 1000 kW - 850 PLN 

19.2.  Statki o łącznej mocy silników głównych i pomocniczych od 1000 do 3000 kW - 900 

PLN 

19.3.  Statki o łącznej mocy silników głównych i pomocniczych od 3000 do 10 000 kW - 

1000 PLN 

19.4.  Statki o łącznej mocy silników głównych i pomocniczych od 10 000 do 20 000 kW - 

1100 PLN 

19.5.  Statki o łącznej mocy silników głównych i pomocniczych od 20 000 do 30 000 kW - 

1300 PLN 

19.6.  Statki o łącznej mocy silników głównych i pomocniczych powyżej 30 000 kW - za 

każde następne 5000 kW dodatkowo 750 PLN. 

20.  Za inspekcję roczną i za potwierdzenie międzynarodowego świadectwa pod nazwą 

"Międzynarodowy certyfikat o zapobieganiu zanieczyszczeniu powietrza przez statki" w 

wysokości: 

20.1.  Statki o łącznej mocy silników głównych i pomocniczych do 1000 kW - 650 PLN 

20.2.  Statki o łącznej mocy silników głównych i pomocniczych od 1000 do 3000 kW - 700 

PLN 

20.3.  Statki o łącznej mocy silników głównych i pomocniczych od 3000 do 10 000 kW - 750 

PLN 

20.4.  Statki o łącznej mocy silników głównych i pomocniczych od 10 000 do 20 000 kW - 

850 PLN 
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20.5.  Statki o łącznej mocy silników głównych i pomocniczych od 20 000 do 30 000 kW - 

950 PLN 

20.6.  Statki o łącznej mocy silników głównych i pomocniczych powyżej 30 000 kW - za 

każde następne 5000 kW dodatkowo 550 PLN. 

21.  Za inspekcję wstępną przed oddaniem statku do eksploatacji i wydanie 

międzynarodowego świadectwa pod nazwą "Międzynarodowy certyfikat systemu 

przeciwporostowego" w wysokości: 

21.1.  Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 400 jednostek do 1500 jednostek - 950 PLN 

21.2.  Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 1500 jednostek do 3000 jednostek - 1050 

PLN 

21.3.  Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 3000 jednostek do 6000 jednostek - 1150 

PLN 

21.4.  Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 6000 jednostek do 12 000 jednostek - 1300 

PLN 

21.5.  Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 12 000 jednostek do 24 000 jednostek - 1500 

PLN 

21.6.  Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 24 000 jednostek - 1750 PLN. 

22.  Za inspekcję wstępną w przypadku pierwszego zastosowania systemu 

przeciwporostowego na statku i wydanie międzynarodowego świadectwa pod nazwą 

"Międzynarodowy certyfikat systemu przeciwporostowego" w wysokości: 

22.1.  Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 400 jednostek do 1500 jednostek - 950 PLN 

22.2.  Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 1500 jednostek do 3000 jednostek - 1050 

PLN 

22.3.  Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 3000 jednostek do 6000 jednostek - 1150 

PLN 

22.4.  Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 6000 jednostek do 12 000 jednostek - 1300 

PLN 

22.5.  Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 12 000 jednostek do 24 000 jednostek - 1500 

PLN 

22.6.  Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 24 000 jednostek - 1750 PLN. 
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23.  Za inspekcje odnowieniowe w przypadku zmiany systemu przeciwporostowego lub jego 

wymiany i wydanie międzynarodowego świadectwa pod nazwą "Międzynarodowy 

certyfikat systemu przeciwporostowego" w wysokości: 

23.1.  Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 400 jednostek do 1500 jednostek - 950 PLN 

23.2.  Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 1500 jednostek do 3000 jednostek - 1050 

PLN 

23.3.  Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 3000 jednostek do 6000 jednostek - 1150 

PLN 

23.4.  Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 6000 jednostek do 12 000 jednostek - 1300 

PLN 

23.5.  Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 12 000 jednostek do 24 000 jednostek - 1500 

PLN 

23.6.  Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 24 000 jednostek - 1750 PLN. 

24.  Za inspekcję dodatkową, ogólną lub częściową pobiera się opłaty w wysokości 180 PLN 

za każdą zużytą godzinę. 

<25. Za inspekcję po zmianie przynależności statku eksploatowanego i wydanie 

międzynarodowego świadectwa pod nazwą „Międzynarodowy certyfikat systemu 

przeciwporostowego” lub wydanie tego świadectwa w trybie określonym w prawidle 

4.2 załącznika nr 4 Konwencji AFS w wysokości: 

25.1. Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 400 jednostek do 1500 jednostek – 950 

PLN 

25.2. Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 1500 jednostek do 3000 jednostek – 

1050 PLN 

25.3. Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 3000 jednostek do 6000 jednostek – 

1150 PLN 

25.4. Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 6000 jednostek do 12 000 jednostek – 

1300 PLN 

25.5. Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 12 000 jednostek do 24 000 jednostek – 

1500 PLN 

25.6. Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 24 000 jednostek – 1750 PLN. 

26. Za inspekcję i wydanie międzynarodowego świadectwa pod nazwą 

„Międzynarodowy certyfikat efektywności energetycznej” nowego statku przed 
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oddaniem go do eksploatacji lub po znacznej przebudowie statku istniejącego, lub po 

zmianie przynależności statku, w wysokości: 

26.1. Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 400 jednostek do 2000 jednostek – 6700 

PLN 

26.2. Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 2000 jednostek do 10 000 jednostek – 

7700 PLN 

26.3. Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 10 000 jednostek do 30 000 jednostek – 

10 000 PLN 

26.4. Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 30 000 jednostek – za każde następne 20 

000 jednostek dodatkowo 8400 PLN. 

27. Za inspekcję, o której mowa w art. 8 ust. 3 lit. a rozporządzenia 1257/2013, nowego 

statku przed oddaniem go do eksploatacji lub istniejącego statku i wydanie 

świadectwa inwentaryzacji, o którym mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 

1257/2013, w wysokości:  

27.1. Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 500 jednostek do 2000 jednostek – 8700 

PLN  

27.2. Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 2000 jednostek do 10 000 jednostek – 

9700 PLN  

27.3. Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 10 000 jednostek do 30 000 jednostek – 

15 000 PLN  

27.4. Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 30 000 jednostek – za każde następne 20 

000 jednostek dodatkowo 10 000 PLN. 

28. Za inspekcję, o której mowa w art. 8 ust. 3 lit. b oraz c rozporządzenia 1257/2013, 

statku eksploatowanego i wydanie świadectwa inwentaryzacji, o którym mowa w art. 

9 ust. 1 rozporządzenia 1257/2013, w wysokości:  

28.1. Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 500 jednostek do 2000 jednostek – 3000 

PLN  

28.2. Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 2000 jednostek do 10 000 jednostek – 

3400 PLN  

28.3. Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 10 000 jednostek do 30 000 jednostek – 

4300 PLN  
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28.4. Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 30 000 jednostek – za każde następne 20 

000 jednostek dodatkowo 3800 PLN. 

29. Za inspekcję, o której mowa w art. 8 ust. 3 lit. d rozporządzenia 1257/2013, statku 

eksploatowanego i wydanie świadectwa gotowości do recyklingu, o którym mowa w 

art. 9 ust. 9 rozporządzenia 1257/2013, w wysokości: 

29.1. Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 500 jednostek do 2000 jednostek – 6800 

PLN 

29.2. Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 2000 jednostek do 10 000 jednostek – 

8000 PLN  

29.3. Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 10 000 jednostek do 30 000 jednostek – 

11 000 PLN  

29.4. Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 30 000 jednostek – za każde następne 20 

000 jednostek dodatkowo 9000 PLN.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i 

administracji morskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2145 oraz z 2017 r. poz. 32 i 60) 

 

Art. 17. 

Rzeczypospolitej Polskiej przysługują w wyłącznej strefie ekonomicznej: 

1)   suwerenne prawa w celu rozpoznawania, zarządzania i eksploatacji zasobów naturalnych, 

zarówno żywych, jak i mineralnych, dna morza i wnętrza ziemi pod nim oraz 

pokrywających je wód, a także ochrona tych zasobów oraz suwerenne prawa w 

odniesieniu do innych gospodarczych przedsięwzięć w strefie; 

2)   władztwo w zakresie: 

a)  budowania i użytkowania sztucznych wysp, konstrukcji i innych urządzeń, 

[b)  badań naukowych morza,] 

<b) badań naukowych,>; 

c)  ochrony i zachowania środowiska morskiego; 

3)   inne uprawnienia przewidziane w prawie międzynarodowym. 
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Art. 26. 

1. Układanie i utrzymywanie kabli lub rurociągów na obszarach morskich wód wewnętrznych 

i morza terytorialnego wymaga uzyskania pozwolenia ustalającego lokalizację i warunki 

ich utrzymywania na tych obszarach. 

[2. Pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje, w drodze decyzji, właściwy terytorialnie 

dyrektor urzędu morskiego po zaopiniowaniu wniosku o wydanie tego pozwolenia przez 

ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa w zakresie stwierdzenia zgodności z ustaleniami 

koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, ministrów właściwych do spraw: 

gospodarki, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, rybołówstwa, środowiska, 

gospodarki wodnej, wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej.] 

<2. Pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje, w drodze decyzji, właściwy 

terytorialnie dyrektor urzędu morskiego po zaopiniowaniu wniosku o wydanie tego 

pozwolenia przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie 

stwierdzenia zgodności z ustaleniami koncepcji przestrzennego zagospodarowania 

kraju, ministrów właściwych do spraw: energii, gospodarki, kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego, rybołówstwa, środowiska, gospodarki wodnej, 

wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej.> 

3. Jeżeli ułożenie kabli lub rurociągów jest projektowane na obszarach morskich wód 

wewnętrznych i morza terytorialnego, a będą one przebiegały również na odcinku 

lądowym - pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, jest wydawane po zaopiniowaniu 

wniosku o wydanie tego pozwolenia przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta 

zgodnie z właściwością miejscową tego organu. 

4. Do pozwolenia, o którym mowa w ust. 1, przepisy art. 23 ust. 1c, 2a oraz 3-5 stosuje się 

odpowiednio. 

5. Pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, jest wydawane na okres wskazany we wniosku o 

wydanie tego pozwolenia, jednak nie dłuższy niż 35 lat. 

6. Jeżeli w okresie: 

1)   10 lat od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu, o którym mowa w ust. 1, stała się 

ostateczna, nie zostanie rozpoczęte układanie kabli lub rurociągów albo 
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2)   15 lat od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu, o którym mowa w ust. 1, stała się 

ostateczna, nie zostanie podjęte wykorzystywanie kabli lub rurociągów zgodnie z 

warunkami określonymi w tym pozwoleniu 

-   organ, który wydał pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, stwierdza, w drodze decyzji, 

wygaśnięcie tego pozwolenia. 

7. Organ, który wydał pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, w drodze decyzji stwierdza dla 

całości lub, w przypadku przedsięwzięcia realizowanego etapami, dla części obszaru 

objętego pozwoleniem, jego wygaśnięcie, jeżeli układanie i utrzymywanie kabli lub 

rurociągów jest niezgodne z warunkami określonymi w pozwoleniu i jednocześnie 

nakłada karę pieniężną, o której mowa w art. 55 ust. 2. Przepisy art. 23 ust. 6e i 6f stosuje 

się odpowiednio. 

8. Jeżeli kable lub rurociągi zostały ułożone i były utrzymywane zgodnie z wymaganiami 

określonymi w pozwoleniu, o którym mowa w ust. 1, organ, który wydał pozwolenie, 

może przedłużyć jego ważność na okres do 20 lat. Przedłużenie ważności pozwolenia 

następuje w drodze decyzji, na wniosek podmiotu, któremu udzielono pozwolenia, 

złożony nie później niż 120 dni przed upływem terminu określonego w ust. 5. Przepisy 

art. 23 ust. 2a, 3-5, art. 27a i art. 27b ust. 1 stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 27a. 

1. Wniosek o wydanie pozwolenia, o którym mowa w art. 23 ust. 1, powinien zawierać 

nazwę, oznaczenie siedziby i adres wnioskodawcy, szczegółowe określenie 

przedsięwzięcia wymagającego pozwolenia i jego celu ze wskazaniem: 

1)    proponowanej lokalizacji określonej za pomocą współrzędnych geocentrycznych 

geodezyjnych naniesionych na mapę morską, wyznaczających akwen przeznaczony na 

realizację i eksploatację przedsięwzięcia; 

2)   powierzchni akwenu przeznaczonego na realizację i eksploatację przedsięwzięcia oraz 

okresu niezbędnego do realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia; 

3)   charakterystycznych parametrów technicznych i wartości planowanego 

przedsięwzięcia, łącznie z przedstawieniem etapów i harmonogramu realizacji 

przedsięwzięcia oraz z przedstawieniem sposobów przekazywania produktu na ląd; 

4)   oceny skutków ekonomicznych, społecznych i oddziaływania na środowisko. 

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć: 
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1)   zaświadczenie albo oświadczenie o wpisie do właściwego rejestru zawierające w 

szczególności numer tego wpisu; 

2)   opis technologii planowanego przedsięwzięcia; 

3)   informacje o środowisku znajdującym się w zasięgu oddziaływania planowanego 

przedsięwzięcia; 

4)   opis potencjalnych oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko i jego 

zasoby naturalne zarówno żywe, jak i mineralne oraz ich ocenę; 

5)   opis środków zmniejszających szkodliwe oddziaływanie planowanego 

przedsięwzięcia na środowisko morskie; 

6)   opis przyjętych założeń i zastosowanych metod prognozy oraz wykorzystanych 

danych o środowisku morskim, ze wskazaniem trudności powstałych przy 

gromadzeniu niezbędnych informacji; 

7)   projekt programu monitoringu, w tym monitoringu środowiska i zarządzania 

procesem inwestycyjnym i eksploatacyjnym; 

8)   opis elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, 1688 i 1936 oraz z 2016 r. 

poz. 422), znajdujących się w zasięgu przewidywanego oddziaływania planowanego 

przedsięwzięcia. 

2a. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, składa się pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do 

zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej 

za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

[2b. Wniosek wraz z załącznikami, o których mowa w ust. 2, należy złożyć w 7 

egzemplarzach.] 

<2b. Wniosek wraz z załącznikami, o których mowa w ust. 2, składa się w 9 

egzemplarzach.> 

3. Przepisy ust. 1-2b stosuje się odpowiednio do wniosków o wydanie pozwolenia, o którym 

mowa w art. 26 ust. 1, a także wniosków o wydanie uzgodnienia, o którym mowa w art. 

27 ust. 1. 
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Art. 37. 

 1. Pas techniczny może być wykorzystywany do innego celu niż określony w art. 36 ust. 2 

pkt 1, za zgodą właściwego terytorialnie dyrektora urzędu morskiego, wydaną w drodze 

decyzji, która jednocześnie określa warunki takiego wykorzystania. 

1a. W celu zapewnienia bezpieczeństwa brzegu morskiego w pasie technicznym określa się 

minimalne poziomy bezpieczeństwa brzegu morskiego oraz położenie granicznej linii 

ochrony niezbędnej dla utrzymania brzegu. 

1b. Minimalny poziom bezpieczeństwa brzegu morskiego w pasie technicznym określa się 

przez prawdopodobieństwo zdarzenia sztormu na tym obszarze. 

1c. Graniczną linię ochrony stanowi linia, poza którą nie dopuszcza się cofania linii brzegu 

morskiego. 

1d. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, 

wymagane dla utrzymania bezpieczeństwa brzegu minimalne poziomy bezpieczeństwa 

brzegu morskiego, położenie granicznej linii ochrony oraz odcinki linii brzegowej, dla 

których zostaną wyznaczone, mając na względzie zagospodarowanie wybrzeża oraz 

obszary podlegające ochronie zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody. 

2. Zabrania się tworzenia obwodów łowieckich na obszarze pasa technicznego. 

<2a. Zabrania się na obszarze pasa technicznego: 

1) zaśmiecania i zanieczyszczania terenu; 

2) bez zgody, o której mowa w ust. 1: 

a) rozpalania ogniska na plaży, 

b) używania pojazdu silnikowego lub zaprzęgowego lub motoroweru; 

3) nie będąc do tego upoważnionym, przebywania na terenach (ogrodzonych lub 

oznakowanych) objętych pracami hydrotechnicznymi lub pomiarowymi, 

zagrożonych erozją, pożarem i innymi zdarzeniami, w szczególności skażeniami, 

zanieczyszczeniami lub obecnością niebezpiecznych przedmiotów.> 

3. Pozwolenia wodnoprawne, decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 

decyzje o pozwoleniu na budowę oraz decyzje w sprawie zmian w zalesianiu, 

zadrzewianiu, tworzeniu obwodów łowieckich, a także projekty studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego i planów zagospodarowania przestrzennego 
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województwa, dotyczące pasa technicznego, pasa ochronnego oraz morskich portów i 

przystani, wymagają uzgodnienia z dyrektorem właściwego urzędu morskiego. 

4. Wszystkie plany i projekty związane z zagospodarowaniem morskich wód wewnętrznych i 

morza terytorialnego są zatwierdzane przez organy administracji morskiej w uzgodnieniu 

z właściwymi gminami nadmorskimi. 

 

<Art. 37
1
. 

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne obszarów morskich wód wewnętrznych, 

morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej oznacza proces, za pośrednictwem 

którego właściwe organy, o których mowa w art. 37e ust. 1, analizują i organizują 

wykorzystanie obszarów morskich, aby osiągnąć cele ekologiczne, gospodarcze i 

społeczne.> 

Art. 37e. 

1. Przystępując do sporządzenia projektu planu, właściwy terytorialnie dyrektor urzędu 

morskiego, kolejno: 

1)   podaje do publicznej wiadomości, poprzez ogłoszenie w prasie ogólnopolskiej, 

wywieszenie na tablicy ogłoszeń i zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej 

na stronie podmiotowej urzędu obsługującego tego dyrektora, informacje o: 

a)  przystąpieniu do sporządzania projektu planu, 

b)  możliwości składania uwag i wniosków dotyczących projektu planu określając 

formę, miejsce i termin składania tych uwag i wniosków, nie krótszy niż 60 dni od 

dnia podania informacji do publicznej wiadomości; 

2)   zawiadamia na piśmie o przystąpieniu do sporządzania projektu planu instytucje i 

organy właściwe do uzgadniania i opiniowania projektu planu; 

3)   rozpatruje uwagi i wnioski, o których mowa w pkt 1 lit. b, rozstrzyga o sposobie ich 

uwzględnienia w projekcie planu i sporządza wykaz uwag i wniosków złożonych do 

projektu planu, w którym umieszcza uwagi i wnioski, wraz ze złożonym opisem 

przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 37f ust. 3, a także ogólne uzasadnienie 

dotyczące sposobu uwzględnienia wniosków do projektu planu; 

4)   wykłada wykaz, o którym mowa w pkt 3, do publicznego wglądu i udostępnia w 

Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego tego 

dyrektora, do dnia zakończenia wyłożenia projektu planu, o którym mowa w pkt 10, 
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oraz podaje informacje o tym do publicznej wiadomości, wskazując miejsce jego 

wyłożenia; 

5)   występuje do właściwych organów o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości 

informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko, o którym mowa 

w art. 53 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, 831, 961, 1250 i 

1579); 

6)   sporządza projekt planu, uwzględniający w szczególności alternatywne 

rozmieszczenie wybranych przedsięwzięć wraz z uzasadnieniem ich rozmieszczenia, i 

prognozę oddziaływania na środowisko dla tego projektu; 

7)   występuje o opinie o projekcie planu do: 

a)  wojewódzkiego konserwatora zabytków - właściwego w zakresie obszarów 

objętych ochroną konserwatorską oraz obszarów proponowanych do objęcia taką 

ochroną, 

b)  dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej, w zakresie: 

–  wpływu na obszary szczególnego zagrożenia powodzią z wyłączeniem pasa 

technicznego, 

–  dostosowania ustaleń projektu planu do wymagań wynikających z warunków 

korzystania z wód regionu wodnego oraz, o ile zostały sporządzone, warunków 

korzystania z wód zlewni, 

–  zgodności z planami gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, 

c)  ministra właściwego do spraw zdrowia - w zakresie zagospodarowania stref 

ochronnych uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej, 

d)  właściwego organu nadzoru górniczego - w zakresie terenów górniczych i ich 

zagospodarowania, 

e)  organów właściwych w zakresie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko, załączając prognozę oddziaływania na 

środowisko, 
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f)  Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej - w zakresie zgodności z 

krajowym programem ochrony wód morskich oraz w zakresie celów 

środowiskowych dla wód morskich, ustanowionych zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne; 

8)   uzgadnia projekt planu z: 

a)  wójtami, burmistrzami albo prezydentami miast położonych w bezpośrednim 

sąsiedztwie obszaru objętego projektem planu - w zakresie wpływu jego ustaleń na 

zagospodarowanie pasa technicznego, pasa ochronnego oraz morskich portów i 

przystani oraz zagospodarowanie przestrzenne gminy, 

b)  regionalnym dyrektorem ochrony środowiska - w zakresie ustaleń projektu planu, 

mogących mieć wpływ na cele ochrony rezerwatu przyrody, na ochronę przyrody 

parku krajobrazowego i obszaru chronionego krajobrazu oraz w zakresie ustaleń 

projektu planu, mogących znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000 

zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 

[c)  Ministrem Obrony Narodowej oraz ministrami właściwymi do spraw: gospodarki, 

rybołówstwa, środowiska, gospodarki wodnej, wewnętrznych, turystyki, łączności, 

transportu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w zakresie ich właściwości,] 

<c) Ministrem Obrony Narodowej oraz ministrami właściwymi do spraw: 

gospodarki, energii, rybołówstwa, środowiska, gospodarki wodnej, 

wewnętrznych, turystyki, łączności, transportu, kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego w zakresie ich właściwości,> 

d)  marszałkiem województwa - w zakresie terenów rozmieszczenia inwestycji celu 

publicznego o znaczeniu wojewódzkim, ustalonego w planie zagospodarowania 

przestrzennego województwa, 

e)  dyrektorem parku narodowego w zakresie ustaleń projektu planów, mogących mieć 

wpływ na ochronę przyrody parku narodowego zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody, 

f)  podmiotami zarządzającymi portami morskimi o podstawowym znaczeniu dla 

gospodarki narodowej - w zakresie ustaleń projektu planu mogących mieć wpływ na 

rozwój portów; 

9)   podaje do publicznej wiadomości, w sposób określony w pkt 1, w terminie nie krótszym 

niż 14 dni przed dniem wyłożenia projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na 
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środowisko do publicznego wglądu, informacje o terminie i miejscu wyłożenia tych 

dokumentów oraz o możliwości składania w tym terminie uwag i wniosków do projektu 

planu i prognozy oddziaływania na środowisko dla tego projektu oraz gromadzi te uwagi i 

wnioski; 

10)  wykłada projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko na okres nie 

krótszy niż 6 tygodni, a także udostępnia go wraz z prognozą w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego tego dyrektora oraz organizuje 

w trzecim tygodniu wyłożenia tego projektu dyskusję publiczną nad przyjętymi w nim 

rozwiązaniami; 

11)  rozpatruje złożone uwagi i wnioski, o których mowa w pkt 9, oraz opinie, o których 

mowa w pkt 7, wprowadza zmiany do projektu planu wynikające z prognozy 

oddziaływania na środowisko oraz uwzględnionych opinii i dokonanych uzgodnień, o 

których mowa w pkt 7 i 8; 

12)  ponawia uzgodnienia, o których mowa w pkt 8, w niezbędnym zakresie oraz sporządza 

wykaz nieuwzględnionych uwag i wniosków wraz z uzasadnieniem ich nieuwzględnienia; 

13)   przedstawia projekt planu ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego w 

celu stwierdzenia jego zgodności z celami i kierunkami określonymi w długookresowej 

strategii rozwoju kraju, ustaleniami średniookresowej strategii rozwoju kraju i innymi 

strategiami rozwoju; 

13a)   przedstawia projekt planu ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania 

i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w celu stwierdzenia jego 

zgodności z koncepcją przestrzennego zagospodarowania kraju oraz programami 

określającymi zadania rządowe, o których mowa w art. 48 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

14)  informuje Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, w przypadku stwierdzenia 

możliwości znaczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko na skutek 

realizacji zamierzeń związanych z ustaleniami planu, o możliwości transgranicznego 

oddziaływania na środowisko skutków realizacji planu i przekazuje mu projekt planu wraz 

z prognozą oddziaływania na środowisko; 

15)  uczestniczy w postępowaniu w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, 

zgodnie z przepisami działu VI rozdziału 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 
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udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 

16)  może ponownie wystąpić o opinie i uzgodnienia, o których mowa w pkt 7, 8 i 13, w 

zakresie zmian projektu planu wynikających z przeprowadzonego postępowania w 

sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko; 

17)  przedkłada projekt planu wraz z wykazem, o którym mowa w pkt 12, oraz projektem 

podsumowania, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ministrowi właściwemu do 

spraw gospodarki morskiej w celu jego przyjęcia zgodnie z art. 37a ust. 1. 

2. Jeżeli po przedstawieniu projektu planu do przyjęcia zgodnie z art. 37a ust. 1 dokonane 

zostaną zmiany w projekcie planu, minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, po 

rozpatrzeniu zgłoszonych uwag i wniosków, może przekazać projekt planu do właściwego 

terytorialnie dyrektora urzędu morskiego w celu ponowienia czynności, o których mowa 

w ust. 1, w zakresie niezbędnym do dokonania tych zmian. Przedmiotem ponowionych 

czynności jest wyłącznie część projektu planu objęta zmianami. 

 

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; 

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)   (uchylony); 

4)   bezpieczeństwa związanego z badaniami, rozpoznawaniem i eksploatacją zasobów 

mineralnych dna morskiego; 
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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)   (uchylony); 

8)   (uchylony); 

9)   nadzoru przeciwpożarowego w polskich obszarach morskich oraz morskich portach i 

przystaniach; 

10)   uzgadniania decyzji w sprawie wydawania pozwoleń wodnoprawnych i pozwoleń na 

budowę dla obiektów budowlanych w polskich obszarach morskich, pasie 

technicznym, pasie ochronnym oraz portach i przystaniach morskich; 

10a)  (uchylony); 

11)  budowy, utrzymywania i ochrony umocnień brzegowych, wydm i zalesień 

ochronnych w pasie technicznym; 

11a)   użytkowania lasów będących własnością Skarbu Państwa położonych w pasie 

technicznym; 

11b)   nadzoru nad zapewnieniem ochrony przed powodzią od strony wód morskich w 

tym poprzez budowę, rozbudowę i utrzymywanie budowli hydrotechnicznych oraz 

umocnień brzegowych w pasie technicznym; 

12)  wyznaczania dróg morskich, kotwicowisk i badania warunków ich żeglowności; 

12a)   wykonywania i nadzorowania pomiarów hydrograficznych; 

12b)   prowadzenia zasobów danych hydrograficznych dla obszaru kompetencji 

właściwego terytorialnie dyrektora urzędu morskiego; 

13)   oznakowania nawigacyjnego w polskich obszarach morskich; 

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; 
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17)   wykonywania kontroli w zakresie zgodności z wymaganiami wprowadzonych do 

obrotu lub oddanych do użytku wyrobów wyposażenia morskiego, rekreacyjnych 

jednostek pływających i skuterów wodnych; 

18)  nadawania nazw statkom morskim; 

19)  organizacji pilotażu morskiego; 

20)   budowy i utrzymania obiektów infrastruktury zapewniającej dostęp do portów i 

przystani morskich, z wyłączeniem infrastruktury dostępu służącej wyłącznie na 

użytek morskich portów wojennych, o których mowa w art. 45 ust. 2a; 

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 2010 r. poz. 179 oraz z 2015 r. poz. 1569 i 1642), 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)  
(3)

 nadzoru nad wprowadzonym do obrotu lub oddanym do użytku wyposażeniem 

morskim oraz rekreacyjnymi jednostkami pływającymi i skuterami wodnymi, o 

którym mowa w przepisach ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny 

zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542, 1228 i 1579); 

25a)  
(4)

 (uchylony); 

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; 

26a)  wykonywania zadań w dziedzinie ochrony 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;] 

<27) kontroli paliwa żeglugowego dostarczanego na statki oraz paliwa 

żeglugowego używanego na statkach;> 

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 
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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; 

29)   kwalifikacji członków załóg statków morskich i pilotów morskich; 

30)   nadzoru nad obszarami Natura 2000 wyznaczonymi na polskich obszarach morskich 

i sporządzania projektów planów ochrony tych obszarów w trybie przepisów ustawy z 

dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; 

31)   opiniowania i uzgadniania: 

a)  dokumentów dotyczących obszarów morskich w ramach postępowania w sprawie 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, 

b)  realizacji przedsięwzięć dotyczących obszarów morskich w ramach postępowania 

w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz na obszar 

Natura 2000 

-  o których mowa w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko; 

32)   ochrony i opieki nad zabytkami znajdującymi się w polskich obszarach morskich w 

zakresie przewidzianym w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, z 2015 r. poz. 397, 774 i 1505 oraz 

z 2016 r. poz. 1330 i 1887). 

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. 
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Art. 50a. 

 1. W ramach nadzoru przeciwpożarowego, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 9, dyrektorzy 

urzędów morskich, mając na względzie znaczenie portu dla gospodarki narodowej: 

1)   wydają, w drodze zarządzenia, przepisy z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym 

dotyczące: 

a)  zapobiegania powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, 

b)  bezpieczeństwa ruchu i postoju statków przewożących substancje niebezpieczne, 

c)  przeładunku określonych rodzajów substancji; 

2)   wykonują inspekcje instalacji przeciwpożarowych oraz sprzętu gaśniczego będącego 

na wyposażeniu statków oraz innych obiektów pływających znajdujących się na 

akwenach im podległych; 

3)   zatwierdzają, zgodnie z przepisami o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez 

statki, plany zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń wód portowych; 

4)   uzgadniają: 

a)  instrukcje technologiczne, 

b)  instrukcje technologiczno-ruchowe, 

c)  instrukcje bezpiecznej obsługi statku, 

d)  regulaminy organizacyjne podmiotów wykonujących zadania związane z ochroną 

przeciwpożarową w portach, w zakresie ochrony przeciwpożarowej od strony wody. 

2. W celu potwierdzenia właściwego stosowania planów, instrukcji i regulaminów, o których 

mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, dyrektorzy urzędów morskich przeprowadzają inspekcje i 

kontrole obejmujące planowane i doraźne inspekcje i kontrole: 

1)   terenów i obiektów portowych; 

2)   statków; 

3)   przeładunków towarów niebezpiecznych; 

4)   podmiotów wykonujących zadania związane z ochroną przeciwpożarową w portach. 

3. Inspekcje i kontrole, o których mowa w ust. 2, na podstawie upoważnienia dyrektora 

urzędu morskiego, przeprowadza inspektor ochrony przeciwpożarowej, zwany dalej 

"inspektorem". 

4. Inspektorem może być osoba, która posiada kwalifikacje, doświadczenie oraz wiedzę w 

zakresie ochrony przeciwpożarowej. 
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5. Inspektor jest uprawniony do wstępu do wszystkich obiektów zlokalizowanych w porcie 

oraz na wszystkie statki znajdujące się w polskich obszarach morskich, za okazaniem 

dokumentu identyfikacyjnego. 

6. W ramach wykonywanych czynności służbowych inspektor jest uprawniony do wydawania 

doraźnych poleceń w zakresie posiadanego upoważnienia podmiotom poddanym kontroli 

lub inspekcji. 

7. Z przeprowadzonych inspekcji i kontroli inspektor sporządza protokół zawierający w 

szczególności opis stwierdzonego w wyniku kontroli lub inspekcji stanu faktycznego, w 

tym ujawnionych nieprawidłowości, wraz z określeniem terminu ich usunięcia. 

8. [Podmioty zarządzające portem, przystanią, terminalem lub stocznią remontową w zakresie 

ochrony przeciwpożarowej, oprócz obowiązków wynikających z przepisów o ochronie 

przeciwpożarowej, są obowiązane do:] 

<Podmioty zarządzające portem, przystanią, terminalem lub stocznią w zakresie 

ochrony przeciwpożarowej, oprócz pełnienia obowiązków wynikających z 

przepisów o ochronie przeciwpożarowej, są obowiązane do:> 

1)   sporządzania, zgodnie z przepisami o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez 

statki, planów zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń wód portowych oraz, w 

zależności od prowadzonej działalności, instrukcji technologicznych i technologiczno-

ruchowych oraz instrukcji bezpiecznej obsługi statku oraz ich uzgadniania; 

[2)   uzgadniania z właściwym terytorialnie dyrektorem urzędu morskiego regulaminów 

organizacyjnych podmiotów wykonujących zadania związane z ochroną 

przeciwpożarową w portach, w zakresie ochrony przeciwpożarowej od strony wody;] 

<2) uzgadniania z właściwym terytorialnie dyrektorem urzędu morskiego 

regulaminów organizacyjnych podmiotów wykonujących zadania związane 

z ochroną przeciwpożarową w portach od strony wody, a w przypadku przystani 

morskiej – uzgadniania sposobów i warunków ochrony przeciwpożarowej całej 

przystani;> 

3)   wykonywania poleceń inspektora, o którym mowa w ust. 3, wydawanych doraźnie lub 

zawartych w protokole, o którym mowa w ust. 7; 

4)   informowania właściwego kapitana portu o każdej sytuacji wymagającej interwencji 

służb ratowniczo-gaśniczych w zarządzanym obiekcie lub na zarządzanym terenie 

znajdującym się w granicach administracyjnych portu. 
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9. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   szczegółowy zakres nadzoru przeciwpożarowego sprawowanego przez organy 

administracji morskiej, 

2)   szczegółowy sposób sprawowania nadzoru przeciwpożarowego, w tym tryb 

przeprowadzania inspekcji i kontroli, o których mowa w ust. 2, oraz szczegółowy 

zakres informacji zawartych w protokole, o którym mowa w ust. 7, 

3)   warunki współpracy organów administracji morskiej z podmiotami, które uczestniczą 

w działaniach ratowniczo-gaśniczych w obrębie polskich obszarów morskich oraz 

portów i przystani morskich, 

4)   szczegółowy zakres informacji niezbędnych do określenia w planach zwalczania 

zagrożeń i zanieczyszczeń wód portowych oraz instrukcjach technologicznych i 

technologiczno-ruchowych oraz instrukcjach bezpiecznej obsługi statku, 

5)   szczegółowy zakres informacji, o których mowa w ust. 8 pkt 4 

- mając na względzie znaczenie portu dla gospodarki narodowej oraz konieczność 

zapewnienia właściwego poziomu ochrony przeciwpożarowej w polskich obszarach 

morskich oraz morskich portach i przystaniach. 

 

Art. 55. 

 1. Armatorowi, z którego statku podczas przebywania w polskich obszarach morskich 

dokonuje się, z naruszeniem przepisów niniejszej ustawy i innych ustaw oraz przepisów 

wydanych na ich podstawie: 

1)   eksploatacji zasobów mineralnych lub żywych zasobów morza, 

2)   zanieczyszczania środowiska morskiego, 

[3)   badań naukowych morza i dna morskiego,] 

<3) badań naukowych,>; 

4)   budowy sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń, 

5)    układania kabli lub rurociągów 

- wymierza się karę pieniężną o równowartości do 1 000 000 jednostek obliczeniowych, 

zwanych "Specjalnym Prawem Ciągnienia (SDR)", określanych przez 

Międzynarodowy Fundusz Walutowy. 
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2. Tej samej karze podlega, kto wznosi lub wykorzystuje sztuczne wyspy, konstrukcje, 

urządzenia albo układa lub utrzymuje kable lub rurociągi bez uzyskania pozwolenia, o 

którym mowa odpowiednio w art. 23 ust. 1 i art. 26 ust. 1, albo uzgodnienia, o którym 

mowa w art. 27 ust. 1, albo niezgodnie z warunkami określonymi w tych decyzjach. 

2a. Przepisu ust. 1 pkt 1, w części dotyczącej eksploatacji żywych zasobów morza, nie stosuje 

się w przypadkach określonych w przepisach o rybołówstwie morskim. 

3. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się w przypadkach określonych w przepisach o 

zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki. 

 

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. 55-56a, 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, z 

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

ust. 1. 

<4. Wysokość kar pieniężnych, o których mowa w art. 55–56a, ustala dyrektor urzędu 

morskiego, z uwzględnieniem zakresu naruszenia, powtarzalności naruszeń lub 

korzyści finansowych uzyskanych z tytułu naruszenia.> 
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Art. 60a. 

Kto na obszarze morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego: 

[1)   wprowadza statek do strefy zamkniętej dla żeglugi i rybołówstwa oraz pozostawia w tej 

strefie sprzęt rybacki,] 

<1) wprowadza statek do strefy zamkniętej dla żeglugi i rybołówstwa lub pozostawia 

w tej strefie sprzęt rybacki,> 

2)   przeprowadza próby statecznościowe lub testuje urządzenia napędowe statku bez zgody 

kapitana portu, 

3)   nadużywa środków sygnałowych i pirotechnicznych lub usuwa i uszkadza środki 

ratunkowe, 

4)   zakrywa i tarasuje urządzenia cumownicze oraz zasłania znaki ostrzegawcze, 

5)   bez zgody kapitana portu spłukuje nadbudówki i pokłady statku, 

6)   przewozi pasażerów statkiem, którego dokument bezpieczeństwa takiego przewozu nie 

przewiduje, 

7)   uprawiając żeglugę statkiem przekracza dopuszczalną prędkość określoną 

obowiązującymi przepisami, 

8)   cumuje do znaku nawigacyjnego 

-   podlega karze grzywny. 

Art. 60c. 

Kto na obszarze pasa technicznego: 

1)   zaśmieca lub zanieczyszcza teren, 

[2)   rozpala ognisko na plaży, 

3)   używa pojazdu silnikowego, zaprzęgowego lub motoroweru,] 

<2) bez zgody właściwego terytorialnie dyrektora urzędu morskiego, o której mowa 

w art. 37 ust. 1, rozpala ognisko na plaży, 

3) nie będąc uprawnionym do wjazdu albo bez zgody właściwego terytorialnie 

dyrektora urzędu morskiego, o której mowa w art. 37 ust. 1, używa pojazdu 

silnikowego lub zaprzęgowego lub motoroweru,> 

4)   jako osoba nieupoważniona przebywa na terenach (ogrodzonych lub oznakowanych) 

objętych pracami hydrotechnicznymi lub pomiarowymi, zagrożonych erozją, pożarem i 

innymi zdarzeniami, w szczególności skażeniami, zanieczyszczeniami lub obecnością 

niebezpiecznych przedmiotów 
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-   podlega karze grzywny. 

 

 

 

U S T A W A   dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2010 r. 

poz. 179, z 2015 r. poz. 1569 i 1642 oraz z 2016 r. poz. 1954) 

 

Art. 7. 

1. Przedmiot działalności przedsiębiorstwa podmiotu zarządzającego obejmuje, w 

szczególności: 

1)   zarządzanie nieruchomościami i infrastrukturą portową; 

2)   prognozowanie, programowanie i planowanie rozwoju portu; 

3)   budowę, rozbudowę, utrzymywanie i modernizację infrastruktury portowej; 

4)   pozyskiwanie nieruchomości na potrzeby rozwoju portu; 

5)   świadczenie usług związanych z korzystaniem z infrastruktury portowej; 

6)   zapewnienie dostępu do portowych urządzeń odbiorczych odpadów ze statków w celu 

przekazania ich do odzysku lub unieszkodliwiania. 

2. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa podmiotu zarządzającego nie może być 

prowadzenie innej działalności gospodarczej niż ta, o której mowa w ust. 1 pkt 1, 5 i 6. 

<3. W ramach działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 5, podmiot zarządzający 

zapewnia w szczególności: 

1) ochronę przeciwpożarową od strony wody zarządzanych obiektów i terenów; 

2) ochronę przeciwpożarową od strony wody statków i innych obiektów 

pływających znajdujących się na wodach portu, redy lub kotwicowiska portu. 

4. Koszt działań ratowniczo-gaśniczych prowadzonych przez siły ochrony 

przeciwpożarowej podmiotu zarządzającego z użyciem środków ochrony 

przeciwpożarowej tego podmiotu poza zarządzanym obszarem ponosi podmiot, na 

rzecz którego działania te były prowadzone.> 
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U S T A W A    z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 

672, 831, 903, 1250, 1427, 1933, 1991, 2255 i 2260) 

 

_____________________________________ 

1)
 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Unii 

Europejskiej: 

1) dyrektywy Rady 87/217/EWG z dnia 19 marca 1987 r. w sprawie ograniczania zanieczyszczenia 

środowiska azbestem i zapobiegania temu zanieczyszczeniu (Dz. Urz. WE L 85 z 28.03.1987, str. 

40, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 8, str. 269); 

2) dyrektywy Rady 91/692/EWG z dnia 23 grudnia 1991 r. normalizującej i racjonalizującej 

sprawozdania w sprawie wykonywania niektórych dyrektyw odnoszących się do środowiska (Dz. 

Urz. WE L 377 z 31.12.1991, str. 48, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 

5, t. 2, str. 10); 

3) dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych 

oraz dzikiej fauny i flory (Dz. Urz. WE L 206 z 22.07.1992, str. 7, z późn. zm.; Dz. Urz. UE 

Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 102); 

4) dyrektywy Rady 96/59/WE z dnia 16 września 1996 r. w sprawie unieszkodliwiania 

polichlorowanych bifenyli i polichlorowanych trifenyli (PCB/PCT) (Dz. Urz. WE L 243 z 

24.09.1996, str. 31, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 3, str. 75); 

5) (uchylony); 

6) dyrektywy 1999/94/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 grudnia 1999 r. odnoszącej się 

do dostępności dla konsumentów informacji o zużyciu paliwa i emisjach CO2 w odniesieniu do 

obrotu nowymi samochodami osobowymi (Dz. Urz. WE L 12 z 18.01.2000, str. 16, z późn. zm.; 

Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 5, str. 3); 

7) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE z dnia 18 września 2000 r. w sprawie 

pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. Urz. WE L 269 z 21.10.2000, str. 34, z późn. zm.; Dz. 

Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 5, str. 224); 

8) dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszącej się 

do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku (Dz. Urz. WE L 189 z 18.07.2002, str. 12, 

z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 7, str. 101); 

9) dyrektywy 2004/107/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie 

arsenu, kadmu, rtęci, niklu i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w otaczającym 

powietrzu (Dz. Urz. UE L 23 z 26.01.2005, str. 3, z późn. zm.); 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc?&fromHistory=false#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.339448&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc?&fromHistory=false#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.319320&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc?&fromHistory=false#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.345619&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc?&fromHistory=false#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.379737&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc?&fromHistory=false#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.319214&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc?&fromHistory=false#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.318717&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc?&fromHistory=false#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.319012&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc?&fromHistory=false#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.382385&full=1
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10) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie 

jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (Dz. Urz. UE L 152 z 11.06.2008, str. 1); 

11) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. 

ustanawiającej ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (dyrektywa 

ramowa w sprawie strategii morskiej) (Dz. Urz. UE L 164 z 25.06.2008, str. 19); 

12) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie 

odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz. Urz. UE L 312 z 22.11.2008, str. 3); 

13) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie 

ochrony dzikiego ptactwa (Dz. Urz. UE L 20 z 26.01.2010, str. 7, z późn. zm.); 

14) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie 

emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (Dz. Urz. 

UE L 334 z 17.12.2010, str. 17); 

15) częściowo dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w 

sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w następstwie 

uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz. Urz. UE L 140 z 05.06.2009, str. 16, z 

późn. zm.); 

16) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie kontroli 

zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi, zmieniającej, a 

następnie uchylającej dyrektywę Rady 96/82/WE (Dz. Urz. UE L 197 z 24.07.2012, str. 1). 

[Niniejsza ustawa zapewnia również wykonanie przepisów rozporządzenia (WE) nr 166/2006 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia 

Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniającego dyrektywę Rady 

91/689/EWG i 96/61/WE (Dz. Urz. UE L 33 z 04.02.2006, str. 1, z późn. zm.).] 

<Niniejsza ustawa służy stosowaniu: 

1) rozporządzenia (WE) nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 

r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i 

zmieniającego dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE (Dz. Urz. UE L 33 z 04.02.2006, str. 

1 oraz Dz. Urz. UE L 188 z 18.07.2009, str. 14, z późn. zm.); 

2) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1257/2013 z dnia 20 listopada 

2013 r. w sprawie recyklingu statków oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 

i dyrektywę 2009/16/WE (Dz. Urz. UE L 330 z  10.12.2013, str. 1).> 
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Art. 184. 

1. Pozwolenie wydaje się, z zastrzeżeniem art. 183b, art. 189, art. 191a i art. 217, na wniosek 

prowadzącego instalację. 

2. Wniosek o wydanie pozwolenia powinien zawierać: 

1)   oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby; 

1a)  oznaczenie głównego prowadzącego instalację lub określenie zakresu 

odpowiedzialności poszczególnych prowadzących oznaczone części instalacji za 

eksploatację instalacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska, w przypadku 

określonym w art. 183b; 

2)   adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji; 

3)   informację o tytule prawnym do instalacji; 

4)   informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz 

charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji; 

5)   ocenę stanu technicznego instalacji; 

6)   informację o rodzaju prowadzonej działalności; 

7)   opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji; 

8)   blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami 

wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia 

wymagań ochrony środowiska; 

9)   informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację; 

10)  wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych i proponowanych - w 

trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od 

normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia; 

10a)  warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment 

zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia wyłączania instalacji; 

11)  informację o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach 

odbiegających od normalnych; 

12)  informację o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu emisji na środowisko; 

13)  wyniki pomiarów wielkości emisji z instalacji, jeżeli przeprowadzenie pomiarów 

było wymagane; 

14)  zmiany wielkości emisji, jeżeli nastąpiły po uzyskaniu ostatniego pozwolenia dla 

instalacji; 
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15)  proponowane działania, w tym wyszczególnienie środków technicznych mających na 

celu zapobieganie lub ograniczanie emisji, a jeżeli działania mają być realizowane w 

okresie, na który ma być wydane pozwolenie - również proponowany termin 

zakończenia tych działań; 

16)  proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z 

punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub 

ewidencjonowania wielkości emisji; 

17)  deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej 

części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest 

przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie; 

17a)  deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na 

określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania 

czasu tej eksploatacji; 

17b)  deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku określonym w 

art. 191a; 

18)  czas, na jaki wydane ma być pozwolenie. 

2a. Wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów nie dotyczą wymagania, o 

których mowa w ust. 2 pkt 11-15. 

2b. Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, o którym mowa w art. 181 ust. 

1 pkt 4, zawiera dodatkowo: 

1)   numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON posiadacza odpadów, o ile 

został nadany; 

2)   wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z 

uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości; 

3)   określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania 

w ciągu roku; 

4)   wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości 

odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko; 

5)   opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, 

transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów; 

6)  wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzajów magazynowanych odpadów. 
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3. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, dotyczy instalacji nowo uruchamianych lub w 

sposób istotny zmienianych, powinien on zawierać informacje o spełnianiu wymogów, o 

których mowa w art. 143. 

4. Do wniosku o wydanie pozwolenia należy dołączyć: 

1)   dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w 

obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną; 

2)   (uchylony); 

3)   streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym; 

4)   (uchylony). 

<4a. Do wniosku o wydanie pozwolenia dla prowadzącego zakład recyklingu statków 

należy dołączyć informacje oraz zaświadczenie, o których mowa w art. 102a ust. 1 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

4b. Do wniosku o przedłużenie pozwolenia dla prowadzącego zakład recyklingu statków 

należy dołączyć zaświadczenie, o którym mowa w art. 102a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach.> 

5. Dodatkowe wymagania dotyczące wniosku o wydanie pozwolenia określają art. 208 i art. 

221. 

Art. 186. 

<1.> Organ właściwy do wydania pozwolenia odmówi jego wydania, jeżeli: 

1)   nie są spełnione wymagania, o których mowa w art. 141 ust. 2, art. 143 i art. 204 ust. 

1, a w przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów, o którym mowa w art. 181 

ust. 1 pkt 4, oraz pozwolenia zintegrowanego - także jeżeli zamierzony sposób 

gospodarowania odpadami jest niezgodny z planami gospodarki odpadami, o których 

mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; 

2)   eksploatacja instalacji powodowałaby przekroczenie dopuszczalnych standardów 

emisyjnych; 

3)   eksploatacja instalacji powodowałaby przekroczenie standardów jakości środowiska; 

4)   wydanie pozwolenia byłoby niezgodne z programami działań, o których mowa w art. 

17, 91 ust. 1 i art. 119 ust. 1; 

5)   wniosek dotyczy uprawnień wnioskodawcy objętych decyzją o cofnięciu lub 

ograniczeniu pozwolenia w przypadkach, o których mowa w art. 194 ust. 1 i art. 195 
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ust. 1 pkt 1, a nie minęły jeszcze 2 lata od dnia, gdy decyzja w przedmiocie cofnięcia 

lub ograniczenia pozwolenia stała się ostateczna; 

6)   eksploatacja instalacji położonej w granicach strefy przemysłowej powodowałaby 

naruszenie ustaleń zawartych w rozporządzeniu o jej utworzeniu; 

7)   regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych lub ponadregionalna 

instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych nie spełnia wymagań ochrony 

środowiska lub wymagań określonych dla takiej instalacji. 

<2. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do odmowy przedłużenia pozwolenia dla 

prowadzącego zakład recyklingu statków.> 

 

Art. 188. 

1. Pozwolenie jest wydawane na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat, z wyjątkiem 

pozwolenia zintegrowanego, które jest wydawane na czas nieoznaczony. Na wniosek 

prowadzącego instalację pozwolenie zintegrowane może być wydane na czas oznaczony. 

<1a. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów dla prowadzącego zakład recyklingu statków 

oraz pozwolenie zintegrowane dla prowadzącego zakład recyklingu statków wydaje 

się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 5 lat. 

1b. Pozwolenia, o których mowa w ust. 1a, mogą być przedłużone na czas oznaczony, nie 

dłuższy niż kolejne 5 lat.> 

2. Pozwolenie określa: 

1)   rodzaj i parametry instalacji istotne z punktu widzenia przeciwdziałania 

zanieczyszczeniom; 

2)   wielkość dopuszczalnej emisji w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji, 

nie większą niż wynikająca z prawidłowej eksploatacji instalacji, dla poszczególnych 

wariantów funkcjonowania; 

3)  maksymalny dopuszczalny czas utrzymywania się uzasadnionych technologicznie 

warunków eksploatacyjnych odbiegających od normalnych, w szczególności w 

przypadku rozruchu i wyłączania instalacji, a także warunki lub parametry 

charakteryzujące pracę instalacji, określające moment zakończenia rozruchu i moment 

rozpoczęcia wyłączania instalacji oraz warunki wprowadzania do środowiska 

substancji lub energii w takich przypadkach; 

4)   jeżeli ma to wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska: 
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a)  wymagany termin zakończenia eksploatacji instalacji, 

b)  dopuszczalny łączny czas dalszej eksploatacji instalacji oraz sposób dokumentowania 

czasu tej eksploatacji; 

5)   źródła powstawania albo miejsca wprowadzania do środowiska substancji lub energii; 

6)   termin, od którego jest dopuszczalna emisja, w przypadku określonym w art. 191a; 

6a)  oznaczenie głównego prowadzącego instalację lub określenie zakresu 

odpowiedzialności poszczególnych prowadzących oznaczone części instalacji za 

eksploatację instalacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska, w przypadku, o 

którym mowa w art. 183b; 

7)   (uchylony); 

8)   (uchylony); 

9)   (uchylony). 

2a. Pozwolenia na wytwarzanie odpadów nie dotyczą wymagania, o których mowa w ust. 2 

pkt 2 i 3. 

2b. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów określa dodatkowo: 

1)   numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON posiadacza odpadów, o ile 

został nadany; 

2)   wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z 

uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości; 

3)   określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania 

w ciągu roku; 

4)   wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości 

odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko; 

5)   opis sposobu dalszego gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, 

transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów; 

6)   wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów[.]<;> 

<7) informacje, o których mowa w art. 102a ust. 1 pkt 1–4 ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach – w przypadku pozwolenia dla prowadzącego zakład 

recyklingu statków.> 

3. Pozwolenie może określać, o ile przemawiają za tym szczególne względy ochrony 

środowiska: 

1)   sposób postępowania w razie zakończenia eksploatacji instalacji; 
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2)   wielkość i formę zabezpieczenia roszczeń; 

3)   wymagane działania, w tym wyszczególnienie środków technicznych mających na celu 

zapobieganie lub ograniczanie emisji, a jeżeli działania mają być realizowane w okresie, 

na który jest wydane pozwolenie - również termin realizacji tych działań; 

4)   rodzaj i ilość wykorzystywanej energii, materiałów, surowców i paliw, biorąc pod uwagę 

wymagania, o których mowa w art. 143 pkt 1-5; 

5)   zakres i sposób monitorowania procesów technologicznych, w tym pomiaru i 

ewidencjonowania wielkości emisji w zakresie, w jakim wykraczają one poza wymagania, 

o których mowa w art. 147 i 148 ust. 1; 

6)   sposób postępowania w przypadku uszkodzenia aparatury pomiarowej służącej do 

monitorowania procesów technologicznych, jeżeli jej zastosowanie jest wymagane; 

7)   sposób i częstotliwość przekazywania informacji i danych, o których mowa w pkt 5, 

organowi właściwemu do wydania pozwolenia i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony 

środowiska. 

4. Eksploatacja instalacji jest dozwolona po wniesieniu zabezpieczenia, o ile zostało ono 

ustanowione. 

5. Dodatkowe wymagania dotyczące pozwolenia określają przepisy art. 211 i art. 224. 

 

 

 

U S T A W A     z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2016 r. poz. 

281 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 32 i 60) 

 

Art. 5. 

 Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   statku - należy przez to rozumieć urządzenie pływające używane w środowisku morskim, 

w tym również: wodoloty, poduszkowce, statki podwodne i ruchome platformy 

wiertnicze, chyba że powołane w ustawie umowy międzynarodowe stanowią inaczej; 

2)   statku o wartości historycznej - należy przez to rozumieć statki zabytkowe i ich repliki, w 

tym również statki przeznaczone do wspierania i promocji rzemiosł tradycyjnych i 

umiejętności żeglarskich używane zgodnie z zasadami tradycyjnego żeglarstwa i 

tradycyjnych technik; 
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3)   statku rybackim - należy przez to rozumieć statek rybacki w rozumieniu art. 8 ust. 1 

ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2015 r. poz. 222); 

4)   statku pasażerskim - należy przez to rozumieć statek przeznaczony lub używany do 

przewozu więcej niż 12 pasażerów; 

5)   promie pasażerskim typu ro-ro - należy przez to rozumieć statek pasażerski posiadający 

urządzenia umożliwiające wjazd i wyjazd z niego pojazdów drogowych lub kolejowych; 

6)   statkach służby państwowej specjalnego przeznaczenia - należy przez to rozumieć statki 

używane wyłącznie do: 

a)  inspekcji i pomiarów hydrograficznych, 

b)  ratowania życia na morzu, 

c)  zwalczania rozlewów olejów i substancji szkodliwych lub zanieczyszczających 

środowisko naturalne, 

d)  obsługi oznakowania nawigacyjnego, 

e)  
(2)

 wykonywania ustawowych zadań Krajowej Administracji Skarbowej, 

f)  zabezpieczenia przeciwpożarowego i zwalczania pożarów, 

g)  łamania lodów; 

7)   jachcie morskim - należy przez to rozumieć jacht rekreacyjny lub jacht komercyjny, 

przeznaczony lub używany do celów sportowych lub rekreacyjnych na wodach morskich; 

8)   jachcie rekreacyjnym - należy przez to rozumieć statek przeznaczony lub używany 

wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji, inny niż jacht komercyjny; 

9)   jachcie komercyjnym - należy przez to rozumieć statek przeznaczony do celów 

sportowych lub rekreacyjnych, używany do przewozu nie więcej niż 12 pasażerów w 

ramach prowadzenia działalności polegającej na: 

a)  odpłatnym przewozie osób, 

b)  odpłatnym wykonywaniu rejsów szkoleniowych, 

c)  odpłatnym udostępnianiu statku w celach połowu organizmów morskich na podstawie 

sportowego zezwolenia połowowego zgodnie z przepisami o rybołówstwie, 

d)  odpłatnym udostępnianiu statku obsadzonego załogą, 

e)  każdym innym odpłatnym udostępnianiu statku; 

10)  jachcie śródlądowym - należy przez to rozumieć statek żeglugi śródlądowej o napędzie 

żaglowym lub mechanicznym przeznaczony lub używany wyłącznie do uprawiania sportu 
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lub rekreacji, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze 

śródlądowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1458 oraz z 2015 r. poz. 1690 i 1960); 

10a)  długości statku - należy przez to rozumieć 96% całkowitej długości kadłuba mierzonej 

w płaszczyźnie wodnicy równoległej do płaszczyzny podstawowej na wysokości równej 

85% wysokości bocznej lub długość mierzoną od przedniej krawędzi dziobnicy do osi 

trzonu sterowego w płaszczyźnie tej wodnicy, jeżeli długość ta jest większa; 

10b)  długości jachtu morskiego - należy przez to rozumieć długość kadłuba mierzoną między 

skrajnymi punktami kadłuba na rufie i dziobie, z pominięciem części należących do 

wyposażenia kadłuba, w szczególności: steru, bukszprytu i odbojnic; w przypadku gdy tak 

określona długość jachtu morskiego wynosi 24 m albo powyżej, długość jachtu morskiego 

określa się jak długość statku; 

10c)  pasażerze - należy przez to rozumieć każdą osobę, z wyjątkiem: 

a)  kapitana i członków załogi lub innych osób zatrudnionych na statku lub wykonujących 

zadania na statku dla jego potrzeb, 

b)  dziecka w wieku poniżej jednego roku życia; 

11)  działaniach statek-port - należy przez to rozumieć działania wywołujące bezpośredni 

wpływ na statek związane z przemieszczaniem osób, ładunku lub zaopatrzenia; 

12)  żegludze na linii regularnej - należy przez to rozumieć żeglugę na wodach morskich 

zapewniającą połączenie pomiędzy co najmniej dwoma portami, zgodnie z 

opublikowanym rozkładem lub odbywającą się z taką regularnością lub częstotliwością, 

która pozwala rozpoznać jej cykliczny charakter; 

13)  pasażerskiej żegludze krajowej - należy przez to rozumieć żeglugę na wodach morskich 

uprawianą przez statki pasażerskie pomiędzy portami morskimi Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

14)  międzynarodowej żegludze pasażerskiej - należy przez to rozumieć żeglugę na wodach 

morskich statkiem pasażerskim inną niż pasażerska żegluga krajowa; 

15)  informacji dotyczącej identyfikacji statku - należy przez to rozumieć podstawowe 

informacje o statku, takie jak nazwa oraz, o ile statek posiada, sygnał rozpoznawczy oraz 

numer IMO statku nadany przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO) lub morski 

radiowy numer identyfikacyjny MMSI; 

16)  organizacji - należy przez to rozumieć instytucję klasyfikacyjną wykonującą zadania w 

zakresie nadzoru technicznego nad statkami; 
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17)  uznanej organizacji - należy przez to rozumieć organizację uznaną przez Komisję 

Europejską zgodnie z przepisami Unii Europejskiej w zakresie wspólnych reguł i norm 

dotyczących organizacji dokonujących inspekcji i przeglądów statków; 

18)  przepisach klasyfikacyjnych - należy przez to rozumieć wymagania uznanej organizacji 

w zakresie budowy statku, jego stałych urządzeń oraz wyposażenia, a także utrzymania 

statku oraz procedur przeprowadzania przeglądów statku; 

19)  przeglądzie statku - należy przez to rozumieć kontrolę przeprowadzaną przez organizację 

w celu potwierdzenia zgodności z przepisami klasyfikacyjnymi dla wydania świadectwa 

klasy; 

20)  świadectwie klasy - należy przez to rozumieć dokument wydany przez uznaną 

organizację potwierdzający zdolność lub przystosowanie statku do określonego używania 

zgodnie z przepisami klasyfikacyjnymi tej uznanej organizacji; 

21)  certyfikacie - należy przez to rozumieć dokument bezpieczeństwa wydany dla statku 

zgodnie z przepisami ustawy oraz umów międzynarodowych; 

22)  dacie rocznicowej - należy przez to rozumieć dzień i miesiąc każdego roku, taki sam jak 

w dacie upływu ważności danego certyfikatu; 

23)  inspekcji - należy przez to rozumieć kontrolę przeprowadzaną przez: 

a)  państwo bandery, inne państwo na zlecenie państwa bandery lub uznaną organizację w 

imieniu państwa bandery, w celu potwierdzenia, że statek i jego załoga spełniają 

wymagania określone w przepisach krajowych i międzynarodowych, 

b)  państwo portu - zgodnie z postanowieniami porozumień międzynarodowych w sprawie 

inspekcji państwa portu; 

24)  Memorandum Paryskim - należy przez to rozumieć międzynarodowe porozumienie 

państw Europy i Kanady w sprawie regionalnego systemu portowej kontroli statków 

obcych bander zawijających do ich portów, podpisane w Paryżu dnia 26 stycznia 1982 r. 

(Dz. Urz. MIiR z 2014 r. poz. 61); 

25)  regionie Memorandum Paryskiego - należy przez to rozumieć obszar geograficzny, w 

którym państwa-strony Memorandum Paryskiego przeprowadzają inspekcje na podstawie 

postanowień tego Memorandum; 

26)  systemie THETIS - należy przez to rozumieć system informacyjny wspomagający 

realizację zadań inspekcji państwa portu, zawierający dane dotyczące inspekcji państwa 

portu przeprowadzanych w regionie Memorandum Paryskiego; 
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27)  priorytecie I lub priorytecie II - należy przez to rozumieć element opisujący status statku 

w systemie THETIS, określający obowiązek przeprowadzenia inspekcji statku, zależny od 

profilu ryzyka statku, a także czasu jaki upłynął od ostatniej inspekcji oraz zaistnienia 

czynników nadrzędnych lub nieoczekiwanych okoliczności; 

28)  profilu wysokiego, profilu średniego lub profilu niskiego ryzyka - należy przez to 

rozumieć element systemu THETIS opisujący statek w zależności od parametrów 

określonych w przepisach Unii Europejskiej w sprawie kontroli przeprowadzanej przez 

państwo portu, decydujący o priorytecie inspekcji statku, zakresie i częstotliwości jej 

przeprowadzania; 

29)  zatrzymaniu statku - należy przez to rozumieć decyzję zakazującą wyjścia statku w 

morze z powodu wykrytych uchybień, które pojedynczo lub razem czynią statek 

niezdatny do żeglugi morskiej; 

30)  wstrzymaniu operacji - należy przez to rozumieć decyzję zakazującą kontynuowania 

pracy statku ze względu na wykazane uchybienia, które pojedynczo lub razem mogłyby 

uczynić dalszą pracę statku niebezpieczną; 

31)  zakazie wejścia do portu - należy przez to rozumieć decyzję wydaną kapitanowi lub 

armatorowi statku skutkującą, zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi 

inspekcji państwa portu, zakazem wejścia do wszystkich portów i kotwicowisk państw 

członkowskich Unii Europejskiej; 

32)  zakazie używania statku - należy przez to rozumieć decyzję zabraniającą uprawiania 

regularnej żeglugi promu pasażerskiego typu ro-ro lub szybkiego statku pasażerskiego 

wydaną zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi systemu obowiązkowych 

przeglądów dla bezpiecznej, regularnej żeglugi promów typu ro-ro i szybkich statków 

pasażerskich; 

33)  umowach międzynarodowych - należy przez to rozumieć: 

a)  Międzynarodową konwencję o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, sporządzoną w 

Londynie dnia 1 listopada 1974 r. (Dz. U. z 1984 r. poz. 318 i 319 oraz z 1986 r. poz. 

177) wraz z Protokołem z 1978 r. dotyczącym Międzynarodowej konwencji o 

bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 

1978 r. (Dz. U. z 1984 r. poz. 320 i 321), i z Protokołem z 1988 r. dotyczącym 

Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, sporządzonym 
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w Londynie dnia 11 listopada 1988 r. (Dz. U. z 2008 r. poz. 1173), zwaną dalej 

"Konwencją SOLAS", 

b)  Międzynarodową konwencję o liniach ładunkowych, sporządzoną w Londynie dnia 5 

kwietnia 1966 r. (Dz. U. z 1969 r. poz. 282) wraz z Protokołem z 1988 r. dotyczącym 

Międzynarodowej konwencji o liniach ładunkowych, 1966, sporządzonym w 

Londynie dnia 11 listopada 1988 r. (Dz. U. z 2009 r. poz. 372), zwaną dalej 

"Konwencją o liniach ładunkowych", 

c)  Konwencję w sprawie międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom na 

morzu z 1972 roku, sporządzoną w Londynie dnia 20 października 1972 r. (Dz. U. z 

1977 r. poz. 61 i 62 oraz z 1984 r. poz. 106), zwaną dalej "Konwencją o zapobieganiu 

zderzeniom", 

d)  Międzynarodową konwencję o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 

1973, sporządzoną w Londynie dnia 2 listopada 1973 r., oraz Protokół z 1978 r. 

dotyczący tej konwencji, sporządzony w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. (Dz. U. z 

1987 r. poz. 101) oraz Protokołem z 1997 r. uzupełniającym Międzynarodową 

konwencję o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, 

zmodyfikowaną przynależnym do niej Protokółem z 1978 r., sporządzonym w 

Londynie dnia 26 września 1997 r. (Dz. U. z 2005 r. poz. 1679), zwaną dalej 

"Konwencją MARPOL", 

e)  Międzynarodową konwencję o pomierzaniu pojemności statków z 1969 r., 

sporządzoną w Londynie dnia 23 czerwca 1969 r. (Dz. U. z 1983 r. poz. 247), zwaną 

dalej "Konwencją TONNAGE", 

f)  Międzynarodową konwencję w sprawie kontroli szkodliwych systemów 

przeciwporostowych na statkach, podpisaną w Londynie dnia 5 października 2001 r. 

(Dz. U. z 2008 r. poz. 851), 

g)  Konwencję o pracy na morzu, przyjętą przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej 

Organizacji Pracy w Genewie dnia 23 lutego 2006 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 845), 

zwaną dalej "Konwencją MLC"[;] <,> 

<h) Międzynarodową konwencję o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, 

wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzoną w Londynie 

dnia 7 lipca 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. poz. 201 i 202, z 1999 r. poz. 286 oraz 

z 2013 r. poz. 1092), zwaną dalej „Konwencją STCW”, 
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i) Międzynarodową konwencję o wymaganiach w zakresie wyszkolenia, wydawania 

świadectw oraz pełnienia wacht dla załóg statków rybackich, sporządzoną 

w Londynie dnia 7 lipca 1995 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1654 i 1655), zwaną dalej 

„Konwencją STCW-F”;> 

34)  Kodeksie ISM - należy przez to rozumieć Międzynarodowy kodeks zarządzania 

bezpieczną eksploatacją statków i zapobieganiem zanieczyszczaniu, określony w 

rozdziale IX Konwencji SOLAS; 

34a)  Kodeksie ISPS - należy przez to rozumieć Międzynarodowy kodeks ochrony statków i 

obiektów portowych, określony w rozdziale XI-2 Konwencji SOLAS; 

35)  państwie członkowskim Unii Europejskiej - należy przez to rozumieć również państwo 

członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronę umowy o 

Europejskim Obszarze Gospodarczym; 

36)  państwie trzecim - należy przez to rozumieć państwo niebędące państwem członkowskim 

Unii Europejskiej; 

37)  stałej platformie wiertniczej - należy przez to rozumieć jednostkę górniczą, przeznaczoną 

do wydobycia i przetwarzania węglowodorów, osadzoną na dnie morskim na stałe, 

stanowiącą morską budowlę hydrotechniczną. 

 

Art. 9. 

1. [Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej składa co najmniej raz na 7 lat do 

Sekretarza Generalnego Międzynarodowej Organizacji Morskiej wniosek o 

przeprowadzenie audytu IMO zgodnie z przepisami IMO dotyczącymi systemu audytu 

państw członkowskich IMO
(6)

.] <Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej 

oraz urzędy, służby i inne podmioty, o których mowa w ust. 2, są poddawane 

audytowi IMO zgodnie z przepisami z rozdziału XIII Konwencji SOLAS.> Po 

przeprowadzeniu audytu minister właściwy do spraw gospodarki morskiej publikuje jego 

wyniki na stronie podmiotowej urzędu obsługującego tego ministra w Biuletynie 

Informacji Publicznej oraz nadzoruje usunięcie stwierdzonych uchybień. 

2. Urzędy, służby i inne podmioty realizujące zadania i obowiązki wynikające z rezolucji 

IMO A.1070(28) Kodeks wdrażania instrumentów prawnych IMO
(7)

 poddaje się audytowi 

IMO w zakresie wypełniania tych obowiązków. 
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3. Audyt, o którym mowa w ust. 1, poprzedza się przeprowadzaniem audytów wewnętrznych 

w urzędach, służbach i innych podmiotach realizujących zadania, o których mowa w ust. 

2. Przeprowadzanie audytów wewnętrznych koordynuje minister właściwy do spraw 

gospodarki morskiej. 

4. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej może określić, w drodze rozporządzenia, 

sposób przygotowania administracji morskiej do audytu IMO, a w szczególności tryb 

organizacji i przeprowadzania audytów wewnętrznych, jednostki nimi objęte oraz tryb 

usuwania stwierdzonych uchybień, kierując się koniecznością zapewnienia prawidłowego 

i sprawnego przygotowania i przebiegu audytu IMO. 

 

[Art. 18a. 

Organ inspekcyjny wykonuje zadania organu administracji w rozumieniu rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1257/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. w 

sprawie recyklingu statków oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 i 

dyrektywę 2009/16/WE (Dz. Urz. UE L 330 z 10.12.2013, str. 1).] 

 

Art. 62. 

[1. Kwalifikacje członków załóg statków morskich muszą odpowiadać wymaganiom 

określonym w: 

1)   Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, 

wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 

lipca 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. poz. 201 i 202, z 1999 r. poz. 286 oraz z 2013 r. poz. 

1092), zwanej dalej "Konwencją STCW"; 

2)   Konwencji SOLAS; 

3)   Konwencji MLC; 

4)   przepisach ustawy.] 

<1. Kwalifikacje członków załóg statków morskich i statków rybackich muszą 

odpowiadać wymaganiom określonym odpowiednio w: 

1) Konwencji STCW; 

2) Konwencji STCW-F; 

3) Konwencji SOLAS; 

4) Konwencji MLC; 
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5) przepisach ustawy.> 

2. Kwalifikacje członków załóg statków morskich w zakresie ochrony żeglugi nieobjęte 

Konwencją STCW regulują przepisy o ochronie żeglugi i portów morskich. 

3. Dokumenty kwalifikacyjne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37a ust. 15 

ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej stanowią potwierdzenie 

kwalifikacji niezbędnych do prowadzenia jachtów rekreacyjnych oraz jachtów 

komercyjnych odpłatnie udostępnianych bez załogi na wodach morskich. 

 

Art. 68. 

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzeń: 

1)   szczegółowe wymagania kwalifikacyjne do zajmowania stanowisk na statkach morskich, 

w tym również na statkach nieobjętych umowami, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1-

4, warunki przyznawania i odnawiania dokumentów, o których mowa w art. 63, wzory 

tych dokumentów i sposób ich ewidencji, a także sposób obliczania czasu praktyki 

pływania na statkach, 

[2)   warunki, jakie powinny spełniać osoby posiadające zagraniczne dyplomy lub świadectwa 

wydane na podstawie Konwencji STCW, ubiegające się o stanowiska oficerskie lub 

nieoficerskie na statkach o polskiej przynależności,] 

<2) warunki, jakie powinny spełniać osoby posiadające zagraniczne dyplomy lub 

świadectwa wydane na podstawie umów międzynarodowych, ubiegające się 

o stanowiska oficerskie lub nieoficerskie na statkach o polskiej przynależności,> 

3)   wzory zaświadczeń o pełnieniu wachty nawigacyjnej lub maszynowej, wzór 

zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, o którym mowa w art. 64 ust. 1 pkt 3, wzory 

zaświadczeń potwierdzających odbycie lub zaliczenie praktyki pływania, 

4)   rodzaje uprawnień zawodowych wynikających z poszczególnych dokumentów 

kwalifikacyjnych 

[- mając na względzie postanowienia Konwencji STCW, Konwencji SOLAS oraz przepisy Unii 

Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa statków rybackich.] 

<– mając na względzie postanowienia umów międzynarodowych oraz przepisy Unii 

Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa statków rybackich.> 
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Art. 71. 

1. Dokumenty, o których mowa w art. 63, art. 70 ust. 1 oraz art. 78 ust. 1, wydaje dyrektor 

urzędu morskiego po złożeniu przez ubiegających się o uzyskanie tych dokumentów: 

1)   zaświadczenia o zdaniu odpowiedniego egzaminu albo dyplomu ukończenia studiów 

wyższych w uczelniach, o których mowa w art. 74 ust. 2 pkt 1 lub 2, w przypadku gdy 

egzamin będący warunkiem uzyskania tego dyplomu został uznany za równoważny, 

zgodnie z art. 64 ust. 4; 

2)   zaświadczeń o ukończeniu szkoleń i odbyciu praktyk pływania, jeżeli są wymagane; 

3)   świadectwa przeszkolenia; 

4)   potwierdzenia spełnienia wymagań, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2. 

1a. Dyrektor urzędu morskiego w porozumieniu z przewodniczącym Centralnej Morskiej 

Komisji Egzaminacyjnej może wyrazić zgodę na uzyskanie dokumentu, o którym mowa 

w art. 63 pkt 1 lub 2, przez osobę, której rodzaj praktyki pływania w danej specjalności 

nie odpowiada ściśle określonym wymaganiom dotyczącym tej praktyki, których 

spełnienie jest niezbędne do uzyskania tego dokumentu, jeżeli okres posiadanej praktyki 

pływania jest nie krótszy od wymaganego i zachowany zostanie poziom bezpiecznego 

uprawiania żeglugi. 

1b. Przepisu ust. 1a nie stosuje się przy ubieganiu się o dyplom kapitana żeglugi wielkiej na 

statkach o pojemności brutto (GT) 3000 jednostek i powyżej oraz starszego oficera 

mechanika na statkach o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej. 

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, są ważne przez czas w nich określony. 

2a. 
(13)

 Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia jest ważne przez okres 5 lat od dnia ukończenia 

szkolenia. 

[2b. 
(14)

 Dyplom ukończenia studiów wyższych w uczelniach, o których mowa w art. 74 ust. 2 

pkt 1 lub 2, na kierunkach i w specjalnościach wskazanych w certyfikacie uznania, o 

którym mowa w art. 75 ust. 8, potwierdzający ukończenie szkolenia na poziomie 

operacyjnym lub na poziomie zarządzania, w przypadku gdy zdany egzamin będący 

warunkiem uzyskania tego dyplomu został uznany za równoważny, zgodnie z art. 64 ust. 4, 

uznaje się za zaświadczenie o ukończeniu takiego szkolenia, ważne przez okres 7 lat od 

dnia ukończenia tych studiów.] 

<2b. Dyplom ukończenia studiów wyższych w uczelniach, o których mowa w art. 74 ust. 

2 pkt 1 lub 2, na kierunkach i w specjalnościach wskazanych w certyfikacie uznania, 
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o którym mowa w art. 75 ust. 8, potwierdzający ukończenie szkolenia na poziomie 

operacyjnym lub na poziomie zarządzania, uznaje się za zaświadczenie o ukończeniu 

takiego szkolenia, ważne przez okres 7 lat od dnia ukończenia tych studiów.> 

<2c. Zaświadczenie o zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego dla osób ubiegających się o 

uzyskanie dyplomu lub świadectwa, o których mowa w art. 63 pkt 1 i 2 oraz art. 70 

ust. 1 pkt 1, jest ważne przez okres 5 lat od dnia zdania egzaminu. 

2d. O wydanie dyplomu, o którym mowa w art. 63 pkt 1 oraz art. 70 ust. 1 pkt 1, na 

podstawie dyplomu ukończenia studiów wyższych w uczelniach, o których mowa w 

art. 74 ust. 2 pkt 1 lub 2, w przypadku gdy zdany egzamin dyplomowy został uznany 

za równoważny zgodnie z art. 64 ust. 4, można ubiegać się w okresie 5 lat od dnia 

zdania egzaminu dyplomowego.> 

3. Dyrektor urzędu morskiego prowadzi ewidencję dokumentów, o których mowa w ust. 1. 

3a. Dyrektor urzędu morskiego przed wydaniem dokumentów, o których mowa w art. 63, art. 

70 ust. 1 i art. 78 ust. 2, sprawdza autentyczność i ważność dokumentów określonych w 

ust. 1. 

4. Za wystawienie dokumentów, o których mowa w ust. 1, pobiera się opłaty w wysokości 

określonej w załączniku do ustawy. Opłaty stanowią dochód budżetu państwa. 

5. Dyrektor urzędu morskiego, w drodze decyzji, odmawia wydania dokumentów, o których 

mowa w ust. 1, jeżeli osoba ubiegająca się wydanie dokumentu nie spełnia warunków 

koniecznych do uzyskania danego dokumentu. 

 

Art. 77. 

 1. W celu organizacji i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych, tworzy się Centralną 

Morską Komisję Egzaminacyjną, zwaną dalej "Komisją", podległą ministrowi 

właściwemu do spraw gospodarki morskiej. 

1a. W skład Komisji wchodzą przewodniczący Komisji, dwóch zastępców przewodniczącego 

Komisji, przewodniczący zespołów egzaminacyjnych, wiceprzewodniczący zespołów 

egzaminacyjnych oraz egzaminatorzy - członkowie zespołów egzaminacyjnych. 

2. Przewodniczącego Komisji oraz jego dwóch zastępców powołuje i odwołuje minister 

właściwy do spraw gospodarki morskiej spośród osób posiadających wiedzę w zakresie 

objętym Konwencją STCW oraz doświadczenie w pracy na statkach morskich. 
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2a. W zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy do przewodniczącego i 

zastępców przewodniczącego Komisji stosuje się przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 

r. - Kodeks pracy. Z dniem powołania z przewodniczącym oraz zastępcą 

przewodniczącego Komisji zawiera się umowę o pracę. 

2b. Do przewodniczącego i zastępców przewodniczącego Komisji stosuje się przepisy art. 21-

24, art. 26, art. 28 i art. 42
1
 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów 

państwowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 269, z 2014 r. poz. 1199 oraz z 2015 r. poz. 1220). 

[3. Egzaminy mogą być przeprowadzane przez egzaminatorów wpisanych na listę 

egzaminatorów prowadzoną przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej. Na 

listę wpisuje się osoby posiadające wiedzę w zakresie Konwencji STCW z określonej 

funkcji objętej egzaminem albo zagadnień dotyczących pilotażu morskiego oraz 

doświadczenie w zakresie szkolenia. Na liście zamieszcza się imię i nazwisko 

egzaminatora oraz zakres uprawnień egzaminacyjnych. Lista egzaminatorów podlega 

aktualizacji.] 

<3. Egzaminy mogą być przeprowadzane przez egzaminatorów wpisanych na listę 

egzaminatorów prowadzoną przez ministra właściwego do spraw gospodarki 

morskiej. Na listę wpisuje się osoby posiadające wiedzę w zakresie Konwencji STCW 

lub Konwencji STCW-F dotyczącą określonej funkcji objętej egzaminem albo 

zagadnień dotyczących pilotażu morskiego oraz doświadczenie w zakresie szkolenia. 

Na liście zamieszcza się imię i nazwisko egzaminatora oraz informację o zakresie 

uprawnień egzaminacyjnych. Lista egzaminatorów podlega aktualizacji. Listę 

egzaminatorów publikuje się na stronie internetowej Komisji w celu umożliwienia 

morskim jednostkom edukacyjnym, o których mowa w art. 74 ust. 2 pkt 1 lub 2, 

przeprowadzenia egzaminu dyplomowego na kierunkach i w specjalnościach 

wskazanych w certyfikacie uznania, o którym mowa w art. 75 ust. 8.> 

3a. Egzaminatora skreśla się z listy egzaminatorów w przypadku: 

1)   wniosku egzaminatora o skreślenie z listy; 

2)   śmierci egzaminatora; 

3)   niespełniania przez egzaminatora co najmniej jednego z wymagań, o których mowa w 

ust. 3; 

4)   dopuszczenia się przez egzaminatora rażącego naruszenia przepisów dotyczących 

Komisji. 
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4. Egzaminy przeprowadza zespół egzaminacyjny, wskazywany przez przewodniczącego 

Komisji lub jego zastępcę. Członków zespołu egzaminacyjnego, w tym przewodniczącego 

zespołu egzaminacyjnego i wiceprzewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, wskazuje 

się spośród osób wpisanych na listę egzaminatorów. Członkom zespołu egzaminacyjnego 

oraz obsłudze administracyjnej egzaminu za udział w przeprowadzeniu egzaminu 

przysługuje wynagrodzenie. 

4a. Egzaminy dla cudzoziemców Komisja może przeprowadzać w języku angielskim. 

4b. Egzaminy praktyczne Komisja może przeprowadzać w morskich jednostkach 

edukacyjnych uznanych w zakresie możliwości przeprowadzania egzaminów 

praktycznych, mając na uwadze wymagania egzaminacyjne określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 74 ust. 4. 

4c. Na egzaminie mogą być wykorzystywane pytania egzaminacyjne pochodzące z banku 

pytań egzaminacyjnych zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw gospodarki 

morskiej. Pytania egzaminacyjne pochodzące z banku pytań egzaminacyjnych stanowią 

informację publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 

dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 oraz z 2016 r. poz. 34). 

4d. Komisja przygotowuje lub weryfikuje pytania egzaminacyjne wykorzystywane na 

egzaminach oraz rekomenduje je do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw 

gospodarki morskiej. 

5. Za przeprowadzenie egzaminu pobiera się opłatę w wysokości określonej w załączniku do 

ustawy. 

6. Opłaty, o których mowa w ust. 5, stanowią dochód budżetu państwa. 

7. Komisja podaje do publicznej wiadomości terminy egzaminów zamieszczając je na swojej 

stronie internetowej. 

8. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze zarządzenia, regulamin 

działania Komisji oraz jej organizację, uwzględniając charakter wykonywanych przez nią 

zadań. 

9. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej finansuje z budżetu państwa, z części, 

której jest dysponentem, działalność Komisji, w szczególności wynagrodzenia 

przewodniczącego i zastępców przewodniczącego Komisji, tworzenie i utrzymywanie 

banku pytań egzaminacyjnych oraz wyposażenie techniczne Komisji. 
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9a. Dyrektor urzędu morskiego właściwy ze względu na miejsce przeprowadzania egzaminu 

zapewnia obsługę administracyjną i finansowo-księgową, w tym obsadę osobową 

sekretariatów Komisji w urzędach morskich, oraz środki na korzystanie z infrastruktury 

egzaminacyjnej. 

10. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   szczegółowe warunki, którym odpowiadają kandydaci na przewodniczącego Komisji i 

jego zastępców oraz egzaminatorów, 

2)   sposób sporządzania i aktualizacji listy egzaminatorów, w tym skreślania 

egzaminatorów z tej listy, 

3)   sposób funkcjonowania banku pytań egzaminacyjnych, 

4)   sposób, tryb i terminy przeprowadzania weryfikacji pytań egzaminacyjnych przez 

Komisję, 

5)   sposób i tryb przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych, 

6)   wysokość i szczegółowe warunki wynagradzania członków zespołu egzaminacyjnego 

i obsługi administracyjnej egzaminu 

- mając na uwadze konieczność zapewnienia właściwego poziomu wyszkolenia i 

sprawnego przeprowadzania egzaminów oraz zapewnienia wysokiego poziomu 

kształcenia kadr morskich, w szczególności zgodnie z postanowieniami Konwencji 

STCW, a także liczbę osób przystępujących do egzaminu lub czas jego 

przeprowadzania. 

<Art. 86b. 

1. Zabrania się prowadzenia statku morskiego, statku żeglugi śródlądowej, jachtu 

morskiego lub jachtu śródlądowego oraz wykonywania obowiązków w zakresie 

bezpieczeństwa statku, jego ochrony lub zapobiegania zanieczyszczaniu środowiska 

morskiego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. 

2. W przypadku uzasadnionego podejrzenia prowadzenia statku morskiego, statku 

żeglugi śródlądowej, jachtu morskiego lub jachtu śródlądowego albo wykonywania 

obowiązków w zakresie bezpieczeństwa statku, jego ochrony lub zapobiegania 

zanieczyszczaniu środowiska morskiego, w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem 

środka odurzającego przepisy art. 86a stosuje się odpowiednio.> 
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<Art. 101a. 

1. Kontener eksportowany z portu polskiego, przed załadowaniem na statek, musi 

posiadać informację o zweryfikowanej masie brutto kontenera (VGM), zgodnie z 

prawidłem 2 rozdziału VI Konwencji SOLAS. VGM określa się, biorąc pod uwagę 

wytyczne IMO dotyczące weryfikowanej masy brutto kontenera przewożącego 

ładunek. 

2. Za określenie VGM odpowiada załadowca wskazany w wystawionym przez 

przedsiębiorcę żeglugowego konosamencie, morskim liście przewozowym albo innym 

dokumencie transportu multimodalnego, w tym w bezpośrednim konosamencie, 

a w przypadku braku tych dokumentów – podmiot, który zawarł umowę przewozu 

z przedsiębiorcą żeglugowym albo na rzecz lub w imieniu którego taką umowę 

zawarto, zwany dalej „załadowcą”. 

3. VGM określona przez załadowcę nie może różnić się od masy kontenera o więcej niż 

5% oraz nie może przekraczać maksymalnej masy brutto określonej na tabliczce 

uznania kontenera. 

4. Kontener nieopatrzony informacją o VGM lub kontener o masie różniącej się od 

VGM o więcej niż 5% lub przekraczającej maksymalną masę brutto określoną na 

tabliczce uznania kontenera nie może być załadowany na statek. 

5. VGM jest określana w dokumencie lub komunikacie przekazywanych w postaci 

papierowej lub elektronicznej. Dokument i komunikat określające VGM muszą być 

podpisane przez upoważnioną przez załadowcę osobę odpowiedzialną za 

potwierdzenie VGM, zwaną dalej „osobą odpowiedzialną”. Dokument i komunikat 

muszą być opatrzone, odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo 

czytelnym podpisem własnoręcznym, z podaniem imienia i nazwiska osoby 

odpowiedzialnej. 

6. Dokument lub komunikat, o których mowa w ust. 5, są przekazywane przedsiębiorcy 

żeglugowemu lub przedstawicielowi terminala kontenerowego w sposób uzgodniony 

między załadowcą a przedsiębiorcą żeglugowym lub przedstawicielem terminala 

kontenerowego oraz w czasie pozwalającym na uwzględnienie VGM w planie 

załadunku statku. W przypadku przekazania dokumentu lub komunikatu tylko 

przedsiębiorcy żeglugowemu jest on obowiązany do przekazania informacji o VGM 

przedstawicielowi terminala kontenerowego z wyprzedzeniem umożliwiającym 
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załadunek statku. W przypadku kontenera dostarczonego drogą morską do portu, 

w którym jest przeładowywany na inny statek w celu dalszego transportu do portu 

docelowego, w porcie przeładunku za VGM przyjmuje się masę brutto kontenera 

określoną w informacji przekazanej przedstawicielowi terminala kontenerowego 

przez przedsiębiorcę żeglugowego dostarczającego kontener. 

7. Zarządzający terminalem kontenerowym zapewnia, że na terminalu obowiązują 

procedury określające sposób postępowania w przypadku, gdy kontener na wjeździe 

do terminala kontenerowego nie posiada określonej VGM, oraz procedury 

uniemożliwiające dokonanie załadunku na statek kontenera nieposiadającego 

określonej VGM oraz w odniesieniu do którego stwierdzono, że VGM określona 

przez załadowcę różni się od masy kontenera uzyskanej podczas pomiaru na 

terminalu kontenerowym. 

8. Załadowca i przedstawiciel terminala kontenerowego mogą zawrzeć umowę 

określającą sposób postępowania z kontenerem w celu określenia VGM na terminalu 

kontenerowym. 

9. W celu dodatkowej weryfikacji VGM określonej przez załadowcę, przedsiębiorca 

żeglugowy, przedstawiciel terminala kontenerowego lub właściwy terytorialnie 

dyrektor urzędu morskiego mogą dokonywać wyrywkowych kontroli VGM. Koszty 

ważenia kontenera pokrywa zlecający ważenie. W przypadku gdy masa kontenera 

stwierdzona w czasie wyrywkowej kontroli różni się od VGM określonej przez 

załadowcę, koszty ważenia kontenera pokrywa załadowca. 

10. W przypadku stwierdzenia, że masa kontenera różni się od VGM określonej przez 

załadowcę o więcej niż 5% lub przekracza maksymalną masę brutto określoną na 

tabliczce uznania kontenera, przedsiębiorca żeglugowy lub przedstawiciel terminala 

kontenerowego powiadamia o tym właściwego dyrektora urzędu morskiego i 

właściwego dla portu morskiego naczelnika urzędu celno-skarbowego, podając dane 

identyfikacyjne kontenera, dane załadowcy umożliwiające jego identyfikację: imię i 

nazwisko albo nazwę, adres zamieszkania albo siedziby i numer w rejestrze 

przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz VGM określoną przez 

załadowcę w dokumencie lub komunikacie, o których mowa w ust. 5, a także 

przekazuje kopie dokumentów potwierdzających dokonanie na terminalu 

kontenerowym pomiaru masy kontenera. 
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11. W przypadku stwierdzenia różnicy między masą kontenera a VGM określoną przez 

załadowcę za VGM przyjmuje się masę stwierdzoną zgodnie z ust. 9 lub 10. 

 

Art. 101b. 

1. Określenie VGM przez załadowcę następuje przez zważenie: 

1) zapakowanego i zamkniętego kontenera, zwane dalej „metodą 1”; 

2) poszczególnych składników ładunku kontenera, włączając palety, materiał 

sztauerski i inne opakowania lub materiały zabezpieczające ładunek, oraz 

dodanie masy tary kontenera, zwane dalej „metodą 2”. 

2. Do ważenia, o którym mowa w ust. 1, używa się certyfikowanych lub 

zalegalizowanych urządzeń pomiarowych, spełniających wymagania w zakresie 

dokładności: 

1) co najmniej klasy IIII w przypadku wag nieautomatycznych – określone 

w przepisach rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w 

sprawie wymagań dla wag nieautomatycznych (Dz. U. poz. 802); 

2) co najmniej klasy Y(b) w przypadku wag automatycznych – określone 

w przepisach rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 7 grudnia 2007 r. 

w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi automatyczne dla 

pojedynczych ładunków, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych 

podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. 

poz. 1766); 

3) co najmniej klasy D w przypadku wag samochodowych do ważenia pojazdów 

w ruchu – określone w przepisach rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 

25 września 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi 

samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu, oraz szczegółowego zakresu badań 

i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych 

przyrządów pomiarowych (Dz. U. poz. 1345). 

3. Stosowanie przez załadowcę metody 1 nie wymaga zatwierdzenia. 

4. Stosowanie przez załadowcę metody 2 wymaga uzyskania zatwierdzenia dyrektora 

urzędu morskiego właściwego dla siedziby załadowcy. Właściwość dyrektora urzędu 

morskiego ze względu na siedzibę załadowcy określa się zgodnie z art. 17 ust. 1a i 1b. 
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5. Dyrektor urzędu morskiego prowadzi listę załadowców, którzy uzyskali zatwierdzenie 

stosowania metody 2, zawierającą imiona i nazwiska albo nazwy oraz adresy 

zamieszkania albo siedziby, i umieszcza ją na stronie podmiotowej obsługującego go 

urzędu morskiego. 

6. W przypadku stosowania metody 2 załadowca jest obowiązany zważyć poszczególne 

składniki ładunku kontenera wymienione w ust. 1 pkt 2, chyba że dane dotyczące 

masy ładunku są podane przez producentów, a ładunek został wcześniej zważony na 

certyfikowanych lub zalegalizowanych urządzeniach pomiarowych oraz oryginalnie, 

szczelnie i trwale zapakowany i informacja o jego masie jest w sposób trwały i 

widoczny umieszczona na ładunku lub jego opakowaniu. 

7. W przypadku stosowania metody 1 i metody 2 załadowca jest obowiązany do 

przechowywania dokumentacji potwierdzającej określenie VGM na 

certyfikowanych lub zalegalizowanych urządzeniach pomiarowych oraz 

dokumentacji wskazującej osobę odpowiedzialną przez okres co najmniej 3 lat od 

dnia określenia VGM. 

8. Kontener pakuje się, biorąc pod uwagę wytyczne IMO dotyczące pakowania 

jednostek transportowo-ładunkowych. 

9. Dyrektor urzędu morskiego właściwy dla siedziby załadowcy może przeprowadzać 

doraźne kontrole u załadowców stosujących metodę 1 lub metodę 2 w celu 

potwierdzenia spełniania warunków określonych dla stosowania metody 1 lub 

metody 2, w tym zweryfikowania informacji o potencjalnych nieprawidłowościach. 

10. O negatywnym wyniku kontroli doraźnej u załadowcy posiadającego status 

upoważnionego przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 38 ust. 2 lit. b rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. 

ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 269 z 10.10.2013, str. 1, 

z późn. zm.), zwanego dalej „upoważnionym przedsiębiorcą AEOS”, dyrektor 

urzędu morskiego powiadamia naczelnika urzędu celno-skarbowego właściwego dla 

portu morskiego. 

11. Dyrektor urzędu morskiego właściwy dla siedziby załadowcy, biorąc pod uwagę 

skalę i powtarzalność naruszeń, może cofnąć, w drodze decyzji, zatwierdzenie, 

o którym mowa w ust. 4, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w określaniu 

VGM przez załadowcę stosującego metodę 2 lub różnic między masą kontenera a 



- 74 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

VGM określoną przez załadowcę. Ponowne zatwierdzenie może nastąpić po upływie 

3 miesięcy od daty cofnięcia zatwierdzenia. 

12. Od decyzji, o której mowa w ust. 11, wydanej przez uznaną organizację 

upoważnioną do wykonywania zadań administracji morskiej służy odwołanie do 

ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej. 

 

Art. 101c. 

1. Warunkiem ubiegania się o zatwierdzenie stosowania metody 2 jest posiadanie przez 

załadowcę udokumentowanych procedur dotyczących sposobu określania VGM oraz 

dysponowanie certyfikowanymi lub zalegalizowanymi urządzeniami pomiarowymi, o 

których mowa w art. 101b ust. 2. 

2. Załadowca ubiegający się o zatwierdzenie albo potwierdzenie zatwierdzenia 

stosowania metody 2 składa wniosek do właściwego dyrektora urzędu morskiego. 

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, załadowca dołącza dokumenty potwierdzające 

spełnienie warunków, o których mowa w ust. 1, w tym posiadanie 

udokumentowanych procedur dotyczących sposobu określania VGM, dokumenty 

potwierdzające dysponowanie certyfikowanymi lub zalegalizowanymi urządzeniami 

pomiarowymi, o których mowa w art. 101b ust. 2, dokumenty wskazujące osobę 

odpowiedzialną, kopie certyfikatów w zakresie systemów zarządzania lub 

dokumenty potwierdzające posiadanie statusu upoważnionego przedsiębiorcy AEOS, 

jeżeli załadowca takie posiada, oraz, z wyjątkiem załadowcy posiadającego status 

upoważnionego przedsiębiorcy AEOS, dowód opłaty za przeprowadzenie kontroli. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, oraz dokumenty, o których mowa w ust. 3, 

przekazuje się pocztą w postaci papierowej lub drogą elektroniczną w postaci 

odwzorowania cyfrowego. 

5. W celu zatwierdzenia stosowania metody 2 dyrektor urzędu morskiego właściwy dla 

siedziby załadowcy przeprowadza kontrolę wstępną, a następnie, w celu 

potwierdzenia zatwierdzenia – kontrole odnowieniowe, z tym że kontroli tych nie 

przeprowadza się u przedsiębiorcy posiadającego status upoważnionego 

przedsiębiorcy AEOS. 
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6. Kontrole odnowieniowe przeprowadza się co roku od daty uzyskania zatwierdzenia, a 

w przypadku załadowcy posiadającego wdrożony certyfikowany system zarządzania 

zgodnie ze standardem uznanym międzynarodowo – co 3 lata. 

7. Kontrolę wstępną i kontrolę odnowieniową przeprowadza się w terminie 30 dni od 

dnia otrzymania odpowiednio wniosku o zatwierdzenie stosowania metody 2 albo 

wniosku o potwierdzenie zatwierdzenia stosowania metody 2. 

8. Z kontroli sporządza się protokół w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje 

załadowca, a drugi pozostaje w aktach dyrektora urzędu morskiego. 

9. W przypadku pozytywnego wyniku kontroli dyrektor urzędu morskiego, w terminie 7 

dni od dnia sporządzenia protokołu: 

1) w przypadku kontroli wstępnej – zatwierdza, w drodze decyzji, stosowanie przez 

załadowcę metody 2 i wpisuje załadowcę na listę, o której mowa w art. 101b ust. 5; 

2) w przypadku kontroli odnowieniowej – potwierdza, w drodze decyzji, zatwierdzenie 

stosowania przez załadowcę metody 2. 

10. W przypadku negatywnego wyniku kontroli w protokole wpisuje się jego przyczynę 

oraz odpowiednio, w drodze decyzji, odmawia się zatwierdzenia stosowania metody 2 

albo cofa się je. W przypadku kontroli wstępnej zakończonej negatywnym wynikiem 

załadowca, po usunięciu przyczyn negatywnego wyniku, może złożyć nowy wniosek, 

o którym mowa w ust. 2. W przypadku cofnięcia zatwierdzenia przepis art. 101b ust. 

11 zdanie drugie stosuje się odpowiednio. 

11. Od decyzji, o których mowa w ust. 9 i 10, wydanych przez uznaną organizację 

upoważnioną do wykonywania zadań administracji morskiej, służy odwołanie do 

ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej. 

12. Za przeprowadzenie kontroli w celu zatwierdzenia albo potwierdzenia zatwierdzenia 

stosowania metody 2 pobiera się opłatę ustaloną w załączniku do ustawy. Opłata 

stanowi dochód budżetu państwa. Załadowca dodatkowo pokrywa koszty przejazdu 

i zakwaterowania kontrolerów, na zasadach stosowanych przy podróżach 

służbowych. W przypadku gdy koszty netto wynoszą poniżej 10 PLN, odstępuje się 

od pobrania tej opłaty. 

13. W przypadku gdy czynności, o których mowa w ust. 12, wykonuje uznana 

organizacja upoważniona do wykonywania zadań administracji morskiej, dochód 

budżetu państwa stanowi 10% opłaty ustalonej w załączniku do ustawy. 
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14. Załadowca informuje dyrektora urzędu morskiego właściwego ze względu na 

siedzibę załadowcy o zmianach dotyczących osoby odpowiedzialnej w terminie 14 dni 

od dnia dokonania zmiany.> 

Art. 107. 

1. Usługi pilotowe w pilotażu obowiązkowym lub dobrowolnym w rejonie pilotowym oraz w 

pilotażu dobrowolnym na morzu terytorialnym i pozostałych obszarach Morza 

Bałtyckiego (pilotażu pełnomorskim) mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby 

posiadające wiedzę i doświadczenie w zakresie pilotowania statków morskich 

potwierdzone odpowiednim dokumentem kwalifikacyjnym. 

2. Wykonywanie usług pilotowych na określonych rodzajach statków oraz na określonych 

trasach lub akwenach może być uwarunkowane uzyskaniem przez pilota morskiego 

szczególnych uprawnień pilotowych. 

3. Dokumenty stwierdzające uzyskanie kwalifikacji pilota morskiego lub szczególnych 

uprawnień pilotowych wydają dyrektorzy urzędów morskich. 

4. Za wydanie dokumentów pobiera się opłatę, której wysokość jest określona w załączniku 

do ustawy. Opłata stanowi dochód budżetu państwa. 

5. Dokumenty, o których mowa w ust. 3, wydaje się, na czas określony, osobie, która: 

1)   posiada odpowiednie dokumenty kwalifikacyjne, o których mowa w art. 63, i praktykę 

pływania; 

[2)   odbyła wymagane szkolenie pilotów i praktykę pilotową;] 

<2) odbyła wymagane szkolenie kandydata na pilota lub pilota i praktykę pilotową;> 

3)   zdała egzamin kwalifikacyjny przed Komisją. 

6. Szkolenie pilotów morskich, kandydatów na pilotów morskich i praktykę pilotową 

prowadzi stacja pilotowa lub ośrodek szkolenia pilotów morskich, uznane przez ministra 

właściwego do spraw gospodarki morskiej. 

[7. Naboru kandydatów na szkolenia na pilotów morskich i praktyki pilotowe dokonuje 

właściwy dyrektor urzędu morskiego w porozumieniu ze stacją pilotową i organizacją 

społeczno-zawodową pilotów, uwzględniając natężenie ruchu statków oraz stan osobowy 

pilotów morskich w danym rejonie.] 

<7. Naboru na szkolenia kandydatów na pilotów morskich i praktyki pilotowe dokonuje 

właściwy dyrektor urzędu morskiego w porozumieniu z szefem stacji pilotowej, 
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uwzględniając natężenie ruchu statków oraz stan osobowy pilotów morskich w 

danym rejonie.> 

8. Stację pilotową lub ośrodek szkolenia pilotów morskich uznaje się w zakresie szkolenia 

pilotów morskich, jeżeli ich program szkolenia, baza szkoleniowa oraz kwalifikacje kadry 

zapewniają należyte wyszkolenie pilotów morskich. 

9. Uznania, o którym mowa w ust. 6, dokonuje się na okres 4 lat, po przeprowadzeniu audytu. 

Uznanie potwierdza się wydaniem certyfikatu uznania. 

 

Art. 107a. 

[1. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej sprawuje nadzór nad szkoleniem pilotów 

i praktykami pilotowymi dokonując audytów.] 

<1. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej sprawuje nadzór nad szkoleniem 

kandydatów na pilotów morskich i pilotów morskich oraz praktykami pilotowymi, 

dokonując audytów.> 

2. (uchylony) 

3. W przypadku uzasadnionego podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości [w szkoleniu 

pilotów lub realizacji praktyk pilotowych] <w szkoleniu kandydatów na pilotów 

morskich i pilotów morskich lub realizacji praktyk pilotowych> minister właściwy do 

spraw gospodarki morskiej przeprowadza audyt dodatkowy. 

4. Audyty przeprowadzają audytorzy, o których mowa w art. 76 ust. 1-3. 

5. Jeżeli w wyniku przeprowadzonego audytu zostały stwierdzone nieprawidłowości [w 

szkoleniu pilotów lub realizacji praktyki pilotowej] <w szkoleniu kandydatów na 

pilotów morskich i pilotów morskich lub realizacji praktyki pilotowej> minister 

właściwy do spraw gospodarki morskiej może, w drodze decyzji, zawiesić albo cofnąć 

uznanie, w zależności od rodzaju stwierdzonych nieprawidłowości. 

6. Za przeprowadzenie audytów, z wyjątkiem audytów dodatkowych, pobiera się opłaty w 

wysokości 50% kwoty określonej w pkt 11.1 i 11.4 części III "Opłaty za egzaminy i 

audyty" załącznika do ustawy. Opłaty stanowią dochód budżetu państwa. 

7. Za wydanie certyfikatu, o którym mowa w art. 107 ust. 9, pobiera się opłatę w wysokości 

określonej w załączniku do ustawy. Opłata stanowi dochód budżetu państwa. 
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Art. 127. 

1. Kto: 

1)   używa międzynarodowych sygnałów wzywania pomocy lub używa sygnału, który 

mógłby być wzięty za międzynarodowy sygnał wzywania pomocy, w celu innym niż 

potrzeba wskazania, że statek znajduje się w niebezpieczeństwie na morzu i wzywa 

pomocy, 

2)   bez upoważnienia używa oznakowania zastrzeżonego dla Służby SAR, 

3)   nie przekazuje, zgodnie z ustawą, posiadanych wiadomości o zagrożeniu życia 

ludzkiego na morzu, 

4)   nie dopełnia obowiązku liczenia lub rejestrowania osób odbywających podróż morską 

statkiem pasażerskim lub jachtem komercyjnym, innym niż jacht komercyjny 

odpłatnie udostępniany bez załogi, 

5)   wykonuje obowiązki członka załogi pomimo zawieszonych uprawnień, 

6)   używa lub udostępnia jacht morski do prowadzenia działalności, o której mowa w art. 

5 pkt 9, nie spełniając wymogów ustawy dotyczących jachtów komercyjnych, 

7)   prowadzi statek morski lub statek żeglugi śródlądowej, jacht morski lub śródlądowy, 

lub wykonuje obowiązki w zakresie bezpieczeństwa statku, jego ochrony lub 

zapobiegania zanieczyszczaniu środowiska morskiego, w stanie nietrzeźwości lub pod 

wpływem środka odurzającego<,> 

<8) określa VGM kontenera różniącą się od masy kontenera o więcej niż 5%, 

9) nie informuje dyrektora urzędu morskiego o stwierdzonych różnicach między 

masą kontenera a VGM określoną przez załadowcę większych niż 5% lub 

o stwierdzeniu, że masa kontenera przekracza maksymalną masę brutto 

określoną na tabliczce uznania kontenera, 

10) określa VGM w dokumencie lub komunikacie, który jest podpisany przez osobę 

inną niż osoba odpowiedzialna, 

11) ładuje na statek kontener nieopatrzony informacją o VGM lub kontener o masie 

różniącej się od VGM o więcej niż 5% lub przekraczającej maksymalną masę 

brutto określoną na tabliczce uznania kontenera, 

12) nie zapewnia obowiązywania na terminalu procedur, o których mowa w art. 101a 

ust. 7, 

13) określa VGM metodą inną niż metoda 1 lub 2, 
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14) używa do określenia VGM niecertyfikowanych lub niezalegalizowanych urządzeń 

pomiarowych lub nie używa w ogóle tych urządzeń, 

15) stosuje metodę 2, nie posiadając zatwierdzenia właściwego dyrektora urzędu 

morskiego, 

16) nie informuje właściwego dyrektora urzędu morskiego o zmianach dotyczących 

osoby odpowiedzialnej, 

17) nie przechowuje przez okres 3 lat dokumentacji potwierdzającej określenie VGM 

na certyfikowanych lub zalegalizowanych urządzeniach pomiarowych lub 

dokumentacji wskazującej osobę odpowiedzialną> 

- podlega karze pieniężnej do wysokości nieprzekraczającej dwudziestokrotnego 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za rok poprzedzający, ogłaszanego przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej 

Polskiej "Monitor Polski" dla celów emerytalnych i rentowych. 

2. Tej samej karze podlega: 

1)   armator, o którym mowa w art. 88 ust. 4, który po uzyskaniu od kapitana statku 

informacji o zdarzeniach mających wpływ na bezpieczeństwo statku lub 

zagrażających bezpieczeństwu morskiemu, nie skontaktuje się niezwłocznie z 

właściwą Służbą VTS; 

2)   armator, kapitan lub przedstawiciel kapitana statku, który nie dopełni ciążącego na 

nim obowiązku przekazywania informacji zgodnie z art. 41 ust. 2; 

3)   armator, kapitan lub przedstawiciel kapitana statku zmierzającego do portu polskiego 

albo portu państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w przypadku statku o polskiej 

przynależności, który nie przekazuje kapitanowi portu informacji dotyczących 

identyfikacji statku, portu przeznaczenia, przewidywanego czasu przybycia do portu 

przeznaczenia i przewidywanego czasu wyjścia z portu oraz liczby wszystkich osób na 

statku; 

3a)  armator lub kapitan jachtu komercyjnego innego niż jacht komercyjny odpłatnie 

udostępniany bez załogi, który nie posiada ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

prowadzącego jacht ani ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków 

obejmującego wszystkie osoby znajdujące się na jachcie, zgodnie z art. 110 ust. 3; 

4)   dowódca jednostki pływającej Marynarki Wojennej, kapitan statku służby państwowej 

specjalnego przeznaczenia oraz prowadzący jacht morski, a także kierownik statku 
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rybackiego o długości do 24 m, który przed wejściem do portu i przed jego 

opuszczeniem nie przekaże kapitanowi portu informacji o statku lub będzie 

manewrować statkiem niezgodnie z uzyskanym zezwoleniem na wejście lub wyjście; 

5)   pilot morski, który w trakcie wykonywania usług pilotowych stwierdzi lub poweźmie 

uzasadnione podejrzenie, że stan statku wykazuje braki, które mogłyby utrudnić 

bezpieczną żeglugę statku lub które mogłyby stanowić zagrożenie zanieczyszczeniem 

środowiska morskiego i nie poinformuje o powyższym właściwego organu 

inspekcyjnego; 

6)   podmiot zarządzający portem, przystanią morską lub obiektem portowym, który 

stwierdzi lub poweźmie uzasadnione podejrzenie, że stan statku wykazuje braki, które 

mogłyby zagrażać bezpieczeństwu statku lub które mogłyby stanowić zagrożenie 

zanieczyszczeniem środowiska morskiego, i nie poinformuje o powyższym 

właściwego organu inspekcyjnego. 

Art. 130. 

 1. Kary pieniężne, o których mowa w art. 126-128, wymierza dyrektor urzędu morskiego w 

drodze decyzji administracyjnej. 

<1a. Wysokość kar pieniężnych, o których mowa w art. 126–128, ustala się 

z uwzględnieniem zakresu naruszenia, powtarzalności naruszeń lub korzyści 

finansowych uzyskanych z tytułu naruszenia.> 

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. 

 

 

ZAŁĄCZNIK  

I. OPŁATY ZA PRZEPROWADZENIE INSPEKCJI I WYSTAWIENIE CERTYFIKATÓW 

 

1.   Za przeprowadzenie inspekcji w celu wydania certyfikatu bezpieczeństwa statku 

pasażerskiego: 

1.1.  Statki o pojemności brutto (GT) do 500 jednostek - 1200 PLN 

1.2.  Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 500 jednostek do 2000 jednostek - 1600 PLN 
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1.3.  Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 2000 jednostek do 10 000 jednostek - 2400 

PLN 

1.4.  Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 10 000 jednostek do 30 000 jednostek - 3200 

PLN 

1.5.  Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 30 000 jednostek - za każde następne 20 000 

jednostek dodatkowo 800 PLN 

2.   Za przeprowadzenie inspekcji w celu wydania certyfikatu bezpieczeństwa statku 

towarowego: 

2.1.  Statki o pojemności brutto (GT) do 500 jednostek - 2000 PLN 

2.2.  Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 500 jednostek do 2000 jednostek - 3000 PLN 

2.3.  Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 2000 jednostek do 10 000 jednostek - 4000 

PLN 

2.4.  Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 10 000 jednostek do 30 000 jednostek - 5000 

PLN 

2.5.  Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 30 000 jednostek - za każde następne 20 000 

jednostek dodatkowo 1000 PLN 

3.   Za przeprowadzenie inspekcji w celu wydania certyfikatu bezpieczeństwa jednostki 

szybkiej: 

3.1.  Statki o pojemności brutto (GT) do 500 jednostek - 2000 PLN 

3.2.  Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 500 jednostek do 2000 jednostek - 2700 PLN 

3.3.  Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 2000 jednostek do 10 000 jednostek - 4000 

PLN 

3.4.  Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 10 000 jednostek do 30 000 jednostek - 5300 

PLN 

3.5.  Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 30 000 jednostek - za każde następne 20 000 

jednostek dodatkowo 1300 PLN 

3.6.  Za wystawienie pozwolenia na eksploatację jednostki szybkiej - 1000 PLN 

4.   Za przeprowadzenie inspekcji w celu wydania certyfikatu konstrukcji i wyposażenia 

jednostki dynamicznie unoszonej: 

<4a. za przeprowadzenie inspekcji w celu wydania certyfikatu dla statku uprawiającego 

żeglugę na wodach polarnych – 1500 PLN.> 

4.1.  Statki o pojemności brutto (GT) do 500 jednostek - 1200 PLN 
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4.2.  Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 500 jednostek - 1600 PLN 

4.3.  Za pozwolenie na eksploatację jednostki dynamicznie unoszonej - 1000 PLN 

5.   Za przeprowadzenie inspekcji statku towarowego w celu wydania certyfikatu 

bezpieczeństwa radiowego dla statków o pojemności brutto (GT) pomiędzy 300 jednostek 

a 500 jednostek - 600 PLN 

6.   Za przeprowadzenie inspekcji w celu wydania certyfikatu bezpieczeństwa statku 

specjalistycznego - 500 PLN 

7.   Za przeprowadzenie inspekcji w celu wydania certyfikatu lub tymczasowego certyfikatu 

zarządzania bezpieczeństwem: 

7.1.  Statki o pojemności brutto (GT) do 500 jednostek - 1500 PLN 

7.2.  Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 500 jednostek do 2000 jednostek - 2000 PLN 

7.3.  Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 2000 jednostek do 10 000 jednostek - 2500 

PLN 

7.4.  Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 10 000 jednostek do 30 000 jednostek - 3500 

PLN 

7.5.  Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 30 000 jednostek - za każde następne 20 000 

jednostek dodatkowo 1000 PLN 

8.   Za przeprowadzenie audytu w celu wydania dokumentu zgodności, tymczasowego 

dokumentu zgodności lub przedłużenia ważności tymczasowego dokumentu zgodności - 

1200 PLN 

9.   Za przeprowadzanie inspekcji w celu wydania świadectwa wolnej burty - 350 PLN 

10.  Za przeprowadzenie inspekcji w celu wydania certyfikatu zwolnienia lub zwolnienia od 

wymagań przepisów krajowych opłata wynosi 50% stawki opłaty podstawowej za 

przeprowadzenie inspekcji, której zwolnienie dotyczy. 

11.  Za przeprowadzenie inspekcji w celu wydania certyfikatu bezpiecznej obsługi - 500 PLN 

12.  Za przeprowadzenie inspekcji w celu wydania certyfikatu zdolności do przewozu stałych 

ładunków masowych - 1000 PLN 

13.  Za przeprowadzenie inspekcji w celu wydania certyfikatu zdolności dla statku 

przewożącego materiały niebezpieczne - 1200 PLN 

14.  Za przeprowadzenie inspekcji w celu wydania karty bezpieczeństwa, karty 

bezpieczeństwa statku rybackiego i karty bezpieczeństwa typu "Ł": 

14.1.  Statki o pojemności brutto (GT) do 20 jednostek lub długości do 15 m - 100 PLN 
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14.2.  Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 20 jednostek do 100 jednostek lub powyżej 15 

m do 25 m długości 200 PLN 

14.3.  Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 100 jednostek do 300 jednostek - 400 PLN 

14.4.  Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 300 jednostek do 500 jednostek - 600 PLN 

14.5.  Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 500 jednostek do 2000 jednostek - 1000 PLN 

14.6.  Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 2000 jednostek do 10 000 jednostek - 2000 

PLN 

14.7.  Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 10 000 jednostek do 30 000 jednostek - 3000 

PLN 

14.8.  Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 30 000 jednostek - za każde następne 20 000 

jednostek dodatkowo 1000 PLN 

14.9.  Jeżeli parametry statku określone w pkt 14.1 i 14.2 wskazują na możliwość 

zastosowania dwóch stawek, stosuje się stawkę według pojemności brutto. 

15.  Za przeprowadzenie inspekcji w celu wydania karty bezpieczeństwa dla jachtu 

morskiego: 

15.1.  Statki o długości do 6 m - 100 PLN 

15.2.  Statki o długości powyżej 6 m do 9 m - 150 PLN 

15.3.  Statki o długości powyżej 9 m do 12 m - 200 PLN 

15.4.  Statki o długości powyżej 12 m do 15 m - 300 PLN 

15.5.  Statki o długości powyżej 15 m do 24 m - 600 PLN 

15.6.  Statki o długości powyżej 24 m - 1000 PLN 

16.  Za wykazy wyposażenia do certyfikatu lub karty bezpieczeństwa - 150 PLN, ale nie 

więcej niż 50% opłaty z tytułu inspekcji w celu wydania karty bezpieczeństwa. 

17.  Zniżki opłat: 

17.1.  Za przeprowadzenie inspekcji w celu wydania certyfikatu lub karty bezpieczeństwa na 

jednorazową podróż pobiera się opłaty w wysokości 50% opłat wymienionych w pkt 14.1-

14.8 oraz 15.1-15.6. 

17.2.  Opłata za przeprowadzenie inspekcji w celu potwierdzenia ważności certyfikatu lub 

karty bezpieczeństwa wynosi 50% wartości stawki określonej do przeprowadzenia 

inspekcji w celu wydania certyfikatu lub karty bezpieczeństwa, na której dokonano 

potwierdzenia ważności. 
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17.3.  Jeżeli właścicielem jachtu rekreacyjnego jest: emeryt, rencista, uczeń lub student, 

opłatę za przeprowadzenie inspekcji w celu wydania certyfikatu obniża się o 50%. 

17.4.  Opłaty określone w pkt 14.1-14.8 ulegaj ą obniżeniu o: 

-    50% dla statku bez własnego napędu mechanicznego, 

-    20% dla statku bez własnego napędu mechanicznego wyposażonego w mechanizmy 

pomocnicze. 

18.  Inne opłaty: 

18.1.  Za ponowną inspekcję statku o obcej przynależności zatrzymanego przez organ 

inspekcyjny - 4000 PLN 

18.2.  Za wydanie lub wymianę certyfikatu - 50 PLN 

18.3.  Za wydanie duplikatu lub odpisu certyfikatu - 50 PLN 

18.4.  Za przeprowadzenie inspekcji w celu przywrócenia ważności certyfikatu (w 

szczególności po awarii, zmianach konstrukcyjnych, po unieważnieniu na skutek inspekcji 

negatywnej) pobiera się opłatę w wysokości 50% opłaty podstawowej pobieranej za 

przeprowadzenie inspekcji w celu wydania tego certyfikatu. 

18.5.  Za przedłużenie ważności certyfikatu na okres do 1 miesiąca bez inspekcji pobiera się 

za każdy dokument opłatę w wysokości 10% opłaty podstawowej za przeprowadzenie 

inspekcji w celu wydania tego certyfikatu, jednakże nie mniej niż 10 PLN. 

18.6.  Za przedłużenie ważności certyfikatu na okres do 3 miesięcy - pobiera się opłatę w 

wysokości 30% opłaty podstawowej za przeprowadzanie inspekcji w celu wydania tego 

certyfikatu, lecz nie mniej niż 50 PLN. 

18.7.  Za przedłużenie ważności certyfikatu na okres powyżej 3 miesięcy do 5 miesięcy - 

pobiera się opłatę w wysokości 50% opłaty podstawowej za przeprowadzanie inspekcji w 

celu wydania tego certyfikatu. 

[18.8.  Opłata za przeprowadzenie kontroli dla stacji atestacji i wyposażenia statku, w tym 

sprzętu ochrony przeciwpożarowej, środków ratunkowych oraz urządzeń radiowych i 

nawigacyjnych:] 

<18.8. Opłata za przeprowadzenie kontroli dla stacji atestacji urządzeń i wyposażenia 

statku, w tym sprzętu ochrony przeciwpożarowej, środków ratunkowych oraz 

urządzeń radiowych i nawigacyjnych:> 

18.8.1.  Wydanie świadectwa uznania - 1350 PLN 

18.8.2.  Potwierdzenie świadectwa uznania - 650 PLN 
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18.8.3.  Rozszerzenie działalności, za każdą dodatkową usługę atestacji - 550 PLN 

18.9.  Opłaty za zatwierdzenie planu ochrony pożarowej statków morskich oraz rozkładów 

alarmowych statków pasażerskich: 

18.9.1.  Statki o pojemności brutto (GT) do 500 jednostek - 200 PLN 

18.9.2.  Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 500 jednostek do 2000 jednostek - 400 PLN 

18.9.3.  Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 2000 jednostek do 10 000 jednostek - 800 

PLN 

18.9.4.  Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 10 000 jednostek do 30 000 jednostek - 

1200 PLN 

18.9.5.  Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 30 000 jednostek - opłata jak w pkt 18.9.4 i 

dodatkowo za każde następne 20 000 jednostek - 400 PLN 

18.10.  Za zatwierdzenie planu rozmieszczenia środków ratunkowych pobiera się 50% opłaty 

podstawowej jak za zatwierdzenie planu obrony pożarowej według stawek określonych w 

pkt 18.9.1-18.9.5. 

18.11.  Za wydanie zaświadczenia o przedłużeniu ważności tratw lub zwalniaków 

hydrostatycznych (bez względu na liczbę środków ratunkowych) - 300 PLN 

18.12.  Za wydanie lub zatwierdzenie dokumentu, planu, poradnika nieujętego w niniejszym 

załączniku - 300 PLN 

18.13.  Za zatwierdzenie instrukcji bezpiecznej obsługi przeładunku materiałów 

niebezpiecznych - 400 PLN 

18.14.  Za wydanie jednorazowego zwolnienia statku z asysty holowniczej - dotyczy 

jednorazowych manewrów (za każde: wejście, wyjście, przeholowanie) - 250 PLN 

18.15.  Za wydanie zezwolenia na manewrowanie w porcie statkiem ze zmniejszoną liczbą 

holowników lub bez asysty holowniczej (zezwolenie jest wydawane na okres 12 miesięcy) 

- 4000 PLN 

18.16.  Za wydanie zezwolenia jednorazowego na manewrowanie w porcie statkiem ze 

zmniejszoną liczbą holowników lub bez asysty holowniczej (dotyczy wszystkich 

rodzajów manewrów) - w czasie jednej wizyty w porcie - 600 PLN 

18.17.  Za wydanie zezwolenia dla kapitana statku morskiego żeglugi międzynarodowej na 

manewrowanie statkiem bez pilota, na obszarze portu określonego w zezwoleniu lub jego 

rejonie - 250 PLN 
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18.18.  Za wydanie zezwolenia dla kapitana statku morskiego żeglugi krajowej na 

manewrowanie statkiem na wodach morskich bez pilota - 150 PLN 

18.19.  Za wydanie zezwolenia dla kapitana statku na jednorazowe manewrowanie statkiem 

bez pilota - 400 PLN 

18.20.  Za wydanie zezwolenia dla kapitana statku żeglugi śródlądowej na manewrowanie 

statkiem bez pilota na obszarze portu określonego w zezwoleniu lub jego rejonie - 150 

PLN 

18.21.  Za każdorazowe określenie warunków przeładunku materiałów niebezpiecznych w 

miejscach, dla których nie zatwierdzono instrukcji, o której mowa w pkt 18.13 - 100 PLN 

18.22.  Za wydanie zezwolenia i określenie warunków wprowadzania/wyprowadzania do/z 

portu statków ponadgabarytowych, dla których każdorazowo są one wymagane - 200 PLN 

18.23.  Za wydanie zezwolenia i określenie warunków żeglugi na obszarze portu dla trudnych 

w manewrowaniu zespołów holowniczych, w których skład wchodzą doki pływające, 

wraki, dźwigi pływające, jednostki bez napędu z nietypowym ponadgabarytowym 

ładunkiem, oraz zestawy holownicze, w których skład wchodzą obiekty holowane o 

długości powyżej 50 m, tj. pontony, kadłuby statków, barki i statki bez własnego napędu - 

150 PLN 

18.24.  Za wydanie zezwolenia i określenie warunków na przeładunek, bunkrowanie na redzie 

- 50 PLN 

18.25.  Za zalegalizowanie dziennika pokładowego lub innego dokumentu podlegającego 

legalizacji - 20 PLN 

18.26.  Za certyfikat uznania wyposażenia statku za równoważne - 500 PLN 

18.27.  Za upoważnienie podmiotu do wykonywania przeglądów technicznych jachtów 

morskich o długości do 15 m - 2000 PLN 

18.28.  Za przeprowadzenie kontroli okresowej podmiotu upoważnionego do wykonywania 

przeglądów technicznych jachtów morskich o długości do 15 m - 300 PLN 

18.29.  Za przeprowadzenie oceny stanu technicznego statku przed wpisaniem do polskiego 

rejestru: 

-    4000 PLN - dla statków starszych niż 15 lat, 

-    500 PLN - dla statków do 15 lat 
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18.30.  Za przedłużenie ważności karty bezpieczeństwa na okres nie dłuższy niż 5 miesięcy - 

pobiera się opłatę w wysokości 50% opłaty podstawowej za przeprowadzenie inspekcji w 

celu wydania karty bezpieczeństwa. 

<18.31. Za przeprowadzenie kontroli w celu zatwierdzenia albo potwierdzenia 

zatwierdzenia stosowania metody 2 – 2000 PLN.> 

19.  Objaśnienia uzupełniające: 

19.1.  Dla statków z nieudokumentowaną pojemnością brutto opłaty nalicza się według 

wzoru: 

  

gdzie: 

B - szerokość maksymalna, 

H - wysokość boczna, 

L - długość całkowita. 

Uwaga: dla doków pływających H oznacza wysokość boczną łącznie z basztami. 

19.2.  Koszty przejazdów oraz pobytu audytorów/inspektorów poza siedzibami urzędów 

morskich, związane z przeprowadzaniem audytu lub inspekcji, w tym audytów 

dodatkowych lub inspekcji doraźnych, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 5 oraz ust. 2 

pkt 1 i 5, z przeprowadzeniem oceny stanu technicznego, o której mowa w art. 28 ust. 1 

pkt 2, oraz wykonywaniem zadań, o których mowa w art. 18a, ponosi armator statku. W 

przypadku gdy opłata netto wynosi poniżej 10 PLN, odstępuje się od jej pobrania. 

19.3.  Opłaty za przeprowadzenie inspekcji w celu wydania, potwierdzenia, przedłużenia lub 

przywrócenia ważności wszystkich certyfikatów statku ponosi armator lub właściciel 

statku. 

19.4.  Za przeprowadzenie inspekcji lub audytu w dni ustawowo wolne od pracy lub poza 

godzinami pracy urzędu morskiego opłata zostaje podwyższona o 50% podstawowej 

opłaty za przeprowadzenie inspekcji. 

19.5.  Wszystkie procenty wymienione w tekście należy liczyć od opłat podstawowych. 

19.6.  Ilekroć opłaty przewidziane taryfą są uzależnione od długości, należy przez to rozumieć 

długość całkowitą statku. 
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II. OPŁATY ZA WYSTAWIANIE DOKUMENTÓW KWALIFIKACYJNYCH 

1.   Opłaty za dyplomy oficerskie i świadectwa marynarskie oraz ich duplikaty: 

1.1.  Dyplom oficera statków morskich w żegludze międzynarodowej - 50 PLN 

1.2.  Dyplom oficera statków morskich w żegludze krajowej - 30 PLN 

1.3.  Dyplom pilota morskiego - 50 PLN 

1.4.  Świadectwo marynarza - 30 PLN 

1.5.  Potwierdzenie uznania - 50 PLN 

1.6.  Świadectwo przeszkolenia - 20 PLN 

1.7.  Przy wydaniu pierwszego duplikatu dokumentu kwalifikacyjnego opłatę podwyższa się o 

50% opłaty podstawowej za ten dokument. Przy wydawaniu kolejnego duplikatu opłatę 

podwyższa się o 100%. 

2.   Opłaty za zezwolenie na zajmowanie stanowiska: 

2.1.  Zezwolenie na zajmowanie stanowiska oficerskiego (art. VIII Konwencji STCW) - 40 

PLN 

2.2.  Zezwolenie na zajmowanie stanowiska marynarskiego - 20 PLN 

2.3.  Zezwolenie na pełnienie czynności pilotowych w pilotażu pełnomorskim - 30 PLN 

2.4.  Karta identyfikacyjna pilota pełnomorskiego - 40 PLN 

2.5.  Szczególne uprawnienia pilotowe - 50 PLN 

2.6.  Zezwolenie na pełnienie czynności pilotowych dla kapitana żeglugi śródlądowej na 

statkach żeglugi śródlądowej obcych bander na wodach administrowanych przez urząd 

morski - 200 PLN 

3.   Opłaty za dyplomy oficerskie i świadectwa członków załóg jachtów komercyjnych oraz 

ich duplikaty: 

3.1.  Świadectwo dla członka załogi jachtu komercyjnego - 30 PLN 

3.2.  Dyplom oficera jachtu komercyjnego o pojemności brutto (GT) do 500 jednostek - 30 

PLN 

3.3.  Dyplom oficera jachtu komercyjnego o pojemności brutto (GT) od 500 jednostek do 

3000 jednostek - 50 PLN 

3.4.  Przy wydaniu pierwszego duplikatu dokumentu kwalifikacyjnego opłatę podwyższa się o 

50% opłaty podstawowej za ten dokument. Przy wydawaniu kolejnego duplikatu opłatę 

podwyższa się o 100%. 

4.   Inne dokumenty: 
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4.1.  Za potwierdzenie autentyczności dokumentu - 5 PLN 

4.2.  Za wydanie wyciągu pływania, sporządzonego dla innych celów niż potrzeby urzędu - 

10 PLN 

4.3.  Za wydanie zaświadczenia lub innego dokumentu niż wymienione wyżej - 10 PLN 

 

III. OPŁATY ZA EGZAMINY I AUDYTY 

1.   Opłata za egzamin teoretyczny w żegludze międzynarodowej: 

1.1.  Na poziomie pomocniczym - 200 PLN. 

1.2.  Na poziomie operacyjnym - 600 PLN. 

1.3.  Na poziomie zarządzania - 800 PLN. 

1.4.  Na poziomie operacyjnym w żegludze przybrzeżnej - 400 PLN. 

1.5.  Na poziomie zarządzania w żegludze przybrzeżnej - 500 PLN. 

2.   Opłata za egzamin teoretyczny w żegludze krajowej: 

2.1.  Na świadectwo - 200 PLN. 

2.2.  Na dyplom - 400 PLN. 

3.   Opłata za egzamin teoretyczny w rybołówstwie morskim: 

3.1.  Na świadectwo - 200 PLN. 

3.2.  Na dyplom - 400 PLN. 

[4.   Opłata za egzamin teoretyczny na jachty komercyjne: 

4.1.  Na świadectwo - 200 PLN. 

4.2.  Na dyplom na jacht komercyjny o pojemności brutto (GT) do 500 jednostek - 400 PLN. 

4.3.  Na dyplom na jacht komercyjny o pojemności brutto (GT) od 500 jednostek do 3000 

jednostek - 500 PLN.] 

<4. Opłata za egzamin teoretyczny na jachty komercyjne: 

4.1. Na dyplom kapitana na jachtach o pojemności brutto (GT) do 200 jednostek – 400 

PLN. 

4.2. Na poziomie operacyjnym – 400 PLN. 

4.3. Na poziomie zarządzania – 500 PLN.> 

5.   Opłata za egzamin teoretyczny dodatkowy: 

5.1.  Na dyplom kapitana żeglugi wielkiej na statkach o pojemności brutto (GT) 3000 

jednostek i powyżej - 800 PLN. 
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5.2.  Na dyplom starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych 3000 kW 

i powyżej - 800 PLN. 

5.3.  Na świadectwo kucharza okrętowego - 200 PLN. 

5.4.  Z zakresu obsługi siłowni z napędem innym niż tłokowy silnik spalinowy (turbiny) - 200 

PLN. 

5.5.  Z zakresu obsługi silników spalinowych do 200 kW - 200 PLN. 

5.6.  Z zakresu obsługi narzędzi połowowych - 200 PLN. 

5.7.  Z zakresu wiedzy rybackiej oraz stateczności statku rybackiego - 200 PLN. 

5.8.  Z zakresu bezpieczeństwa żeglugi i wiedzy nautycznej - 200 PLN. 

5.9.  Z polskiego prawa morskiego - 450 PLN. 

5.10.  Na odnowienie dyplomu - 500 PLN. 

6.   Opłata za egzamin teoretyczny w pilotażu: 

6.1.  Na dyplom pilota morskiego - 800 PLN. 

6.2.  Na odnowienie dyplomu pilota morskiego - 800 PLN. 

6.3.  Dla kapitana statku: 

6.3.1.  Uprawniający do manewrowania określonym statkiem lub statkami bez pilota na 

określonym w zezwoleniu obszarze portu morskiego lub w jego rejonie - 450 PLN. 

[6.3.2.  Sprawdzający kwalifikacje do samodzielnego pilotowania określonego statku lub 

statków na określonym w zezwoleniu obszarze portu morskiego lub w jego rejonie - 450 

PLN.] 

6.3.3.  Odnawiający uprawnienia, o których mowa w pkt 6.3.1, przeprowadzany co 5 lat od 

daty otrzymania pierwszego zezwolenia - 450 PLN. 

7.1.  Za egzamin poprawkowy pobiera się opłatę w wysokości 100% opłat określonych 

niniejszą taryfą. 

7.2.  Za egzamin przeprowadzany w języku angielskim pobiera się opłatę w wysokości 200% 

opłat określonych niniejszą taryfą. 

8.   Za wydanie duplikatu zaświadczenia o zdaniu egzaminu - 20 PLN. 

9.   Opłata za egzamin praktyczny: 

9.1.  Na symulatorze - 600 PLN (za 1 godz. od osoby egzaminowanej). 

9.2.  Na innych obiektach - 300 PLN (za 1 godz. od osoby egzaminowanej). 

9.3.  Na świadectwo kucharza okrętowego - 300 PLN. 
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10.  Opłaty za wynajęcie symulatora lub innego obiektu do celów egzaminowania (za 1 godz. 

egzaminowania osoby egzaminowanej): 

10.1.  Wynajęcie symulatora operacyjnego - 400 PLN/godz. 

10.2.  Wynajęcie symulatora programowego lub innego obiektu - 200 PLN/godz. 

11.  Opłaty za czynności związane z uznaniem morskich jednostek edukacyjnych (MJE): 

11.1.  Opłata za audyt na uznanie MJE - 1500 PLN. 

11.2.  Opłata za audyt na rozszerzenie uznania - 1000 PLN. 

11.3.  Opłata za audyt na potwierdzenie uznania - 1000 PLN. 

11.4.  Opłata za odnowienie ważności uznania - 1500 PLN. 

11.5.  Za wydanie certyfikatu uznania MJE - 300 PLN. 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 i 1954) 

 

________________________________________ 

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw: 

1) dyrektywy Rady 78/176/EWG z dnia 20 lutego 1978 r. w sprawie odpadów pochodzących z 

przemysłu ditlenku tytanu (Dz. Urz. WE L 54 z 25.02.1978, str. 19, z późn. zm.; Dz. Urz. UE 

Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 1, str. 71); 

2) dyrektywy Rady 86/278/EWG z dnia 12 czerwca 1986 r. w sprawie ochrony środowiska, w 

szczególności gleby, w przypadku wykorzystywania osadów ściekowych w rolnictwie (Dz. Urz. 

WE L 181 z 04.07.1986, str. 6, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 

1, str. 265); 

3) dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków 

komunalnych (Dz. Urz. WE L 135 z 30.05.1991, str. 40, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie 

wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 26); 

4) dyrektywy 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie 

opakowań i odpadów opakowaniowych (Dz. Urz. WE L 365 z 31.12.1994, str. 10, z późn. zm.; 

Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 13, str. 349); 

5) dyrektywy Rady 96/59/WE z dnia 16 września 1996 r. w sprawie unieszkodliwiania 

polichlorowanych bifenyli i polichlorowanych trifenyli (PCB/PCT) (Dz. Urz. WE L 243 z 

24.09.1996, str. 31; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 3, str. 75); 
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6) dyrektywy Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów (Dz. 

Urz. WE L 182 z 16.07.1999, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 

15, t. 4, str. 228); 

7) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE z dnia 18 września 2000 r. w sprawie 

pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. Urz. WE L 269 z 21.10.2000, str. 34, z późn. zm.; Dz. 

Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 5, str. 224); 

8) dyrektywy 2000/76/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 grudnia 2000 r. w sprawie 

spalania odpadów (Dz. Urz. WE L 332 z 28.12.2000, str. 91, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie 

wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 5, str. 353); 

9) (uchylony); 

10) dyrektywy 2006/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie 

gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego oraz zmieniającej 

dyrektywę 2004/35/WE (Dz. Urz. UE L 102 z 11.04.2006, str. 15, z późn. zm.); 

11) dyrektywy 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie 

baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz uchylającej dyrektywę 

91/157/EWG (Dz. Urz. UE L 266 z 26.09.2006, str. 1, z późn. zm.); 

12) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie 

odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz. Urz. UE L 312 z 22.11.2008, str. 3); 

13) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie 

emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (Dz. Urz. 

UE L 334 z 17.12.2010, str. 17); 

14) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) (Dz. Urz. UE L 197 z 24.07.2012, str. 

38, z późn. zm.).  

 <Niniejsza ustawa służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1257/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie recyklingu statków oraz zmieniającego 

rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 i dyrektywę 2009/16/WE (Dz. Urz. UE L 330 

z 10.12.2013, str. 1).> 

Art. 3. 

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   bioodpadach - rozumie się przez to ulegające biodegradacji odpady z ogrodów i 

parków, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, 

zakładów zbiorowego żywienia, jednostek handlu detalicznego, a także porównywalne 

odpady z zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność; 
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2)   gospodarowaniu odpadami - rozumie się przez to zbieranie, transport, przetwarzanie 

odpadów, łącznie z nadzorem nad tego rodzaju działaniami, jak również późniejsze 

postępowanie z miejscami unieszkodliwiania odpadów oraz działania wykonywane w 

charakterze sprzedawcy odpadów lub pośrednika w obrocie odpadami; 

3)   gospodarce odpadami - rozumie się przez to wytwarzanie odpadów i gospodarowanie 

odpadami; 

4)   komunalnych osadach ściekowych - rozumie się przez to pochodzący z oczyszczalni 

ścieków osad z komór fermentacyjnych oraz innych instalacji służących do 

oczyszczania ścieków komunalnych oraz innych ścieków o składzie zbliżonym do 

składu ścieków komunalnych; 

5)   magazynowaniu odpadów - rozumie się przez to czasowe przechowywanie odpadów 

obejmujące: 

a)  wstępne magazynowanie odpadów przez ich wytwórcę, 

b)  tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów, 

c)  magazynowanie odpadów przez prowadzącego przetwarzanie odpadów; 

6)   odpadach - rozumie się przez to każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz 

pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany; 

7)   odpadach komunalnych - rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach 

domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady 

niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców 

odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów 

powstających w gospodarstwach domowych; zmieszane odpady komunalne pozostają 

zmieszanymi odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności 

przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości; 

8)   odpadach medycznych - rozumie się przez to odpady powstające w związku z 

udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń 

naukowych w zakresie medycyny; 

9)   odpadach obojętnych - rozumie się przez to odpady, które nie ulegają istotnym 

przemianom fizycznym, chemicznym lub biologicznym; są nierozpuszczalne, nie 

wchodzą w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie powodują zanieczyszczenia 

środowiska lub zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi, nie ulegają biodegradacji i nie 

wpływają niekorzystnie na materię, z którą się kontaktują; ogólna zawartość 
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zanieczyszczeń w tych odpadach oraz zdolność do ich wymywania, a także negatywne 

oddziaływanie na środowisko odcieku są nieznaczne, a w szczególności nie stanowią 

zagrożenia dla jakości wód powierzchniowych, wód podziemnych, gleby i ziemi; 

10)  odpadach ulegających biodegradacji - rozumie się przez to odpady, które ulegają 

rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów; 

11)  odpadach weterynaryjnych - rozumie się przez to odpady powstające w związku z 

badaniem, leczeniem zwierząt lub świadczeniem usług weterynaryjnych, a także w 

związku z prowadzeniem badań naukowych i doświadczeń na zwierzętach; 

12)  odpadach zielonych - rozumie się przez to odpady komunalne stanowiące części 

roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, a 

także z targowisk, z wyłączeniem odpadów z czyszczenia ulic i placów; 

13)  odpadach z wypadków - rozumie się przez to odpady powstające podczas 

prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej, z wyłączeniem: 

a)  odpadów powstałych w wyniku poważnej awarii lub poważnej awarii przemysłowej, w 

rozumieniu art. 3 pkt 23 i 24 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672, 831, 903, 1250 i 1427), 

b)  odpadów powstałych w wyniku szkody w środowisku, o której mowa w art. 6 pkt 11 

ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich 

naprawie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1789 oraz z 2015 r. poz. 277 i 1926); 

14)  odzysku - rozumie się przez to jakikolwiek proces, którego głównym wynikiem jest 

to, aby odpady służyły użytecznemu zastosowaniu przez zastąpienie innych 

materiałów, które w przeciwnym przypadku zostałyby użyte do spełnienia danej 

funkcji, lub w wyniku którego odpady są przygotowywane do spełnienia takiej funkcji 

w danym zakładzie lub ogólnie w gospodarce; 

15)  odzysku energii - rozumie się przez to termiczne przekształcanie odpadów w celu 

odzyskania energii; 

16)  olejach odpadowych - rozumie się przez to wszelkie mineralne lub syntetyczne oleje 

smarowe lub przemysłowe, które przestały się nadawać do użytku, do jakiego były 

pierwotnie przeznaczone, w szczególności zużyte oleje z silników spalinowych i oleje 

przekładniowe, oleje smarowe, oleje turbinowe oraz oleje hydrauliczne; 

17)  PCB - rozumie się przez to polichlorowane bifenyle, polichlorowane trifenyle, 

monometylotetrachlorodifenylometan, monometylodichlorodifenylometan, 
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monometylodibromodifenylometan oraz mieszaniny zawierające jakąkolwiek z tych 

substancji w ilości powyżej 0,005% wagowo łącznie; 

18)  ponownym użyciu - rozumie się przez to działanie polegające na wykorzystywaniu 

produktów lub części produktów niebędących odpadami ponownie do tego samego 

celu, do którego były przeznaczone; 

19)  posiadaczu odpadów - rozumie się przez to wytwórcę odpadów lub osobę fizyczną, 

osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej 

będące w posiadaniu odpadów; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi 

jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości; 

20)  pośredniku w obrocie odpadami - rozumie się przez to każdego, kto organizuje 

przetwarzanie odpadów w imieniu innych podmiotów, w tym również podmiot, który 

nie obejmuje odpadów fizycznie w posiadanie; 

<20a) prowadzącym zakład recyklingu statków – rozumie się przez to 

prowadzącego zakład recyklingu statków w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1257/2013 z dnia 20 

listopada 2013 r. w sprawie recyklingu statków oraz zmieniającego 

rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 i dyrektywę 2009/16/WE (Dz. Urz. UE L 330 z 

10.12.2013, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem 1257/2013”;> 

21)  przetwarzaniu - rozumie się przez to procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym 

przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie; 

22)  przygotowaniu do ponownego użycia - rozumie się przez to odzysk polegający na 

sprawdzeniu, czyszczeniu lub naprawie, w ramach którego produkty lub części 

produktów, które wcześniej stały się odpadami, są przygotowywane do tego, aby 

mogły być ponownie wykorzystywane bez jakichkolwiek innych czynności wstępnego 

przetwarzania; 

23)  recyklingu - rozumie się przez to odzysk, w ramach którego odpady są ponownie 

przetwarzane na produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym 

celu lub innych celach; obejmuje to ponowne przetwarzanie materiału organicznego 

(recykling organiczny), ale nie obejmuje odzysku energii i ponownego przetwarzania 

na materiały, które mają być wykorzystane jako paliwa lub do celów wypełniania 

wyrobisk; 
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<23a) recyklingu statków – rozumie się przez to recykling statków w rozumieniu 

art. 3 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia 1257/2013;> 

24)  selektywnym zbieraniu - rozumie się przez to zbieranie, w ramach którego dany 

strumień odpadów, w celu ułatwienia specyficznego przetwarzania, obejmuje jedynie 

odpady charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takimi samymi cechami; 

25)  składowisku odpadów - rozumie się przez to obiekt budowlany przeznaczony do 

składowania odpadów; 

26)   spalarni odpadów - rozumie się przez to zakład lub jego część przeznaczone do 

termicznego przekształcania odpadów z odzyskiem lub bez odzysku wytwarzanej 

energii cieplnej, obejmujące instalacje i urządzenia służące do prowadzenia procesu 

termicznego przekształcania odpadów wraz z oczyszczaniem gazów odlotowych i 

wprowadzaniem ich do powietrza, kontrolą, sterowaniem i monitorowaniem procesów 

oraz instalacjami związanymi z przyjmowaniem, wstępnym przetwarzaniem i 

magazynowaniem odpadów dostarczonych do termicznego przekształcania oraz 

instalacjami związanymi z magazynowaniem i przetwarzaniem substancji 

otrzymanych w wyniku spalania i oczyszczania gazów odlotowych; jeżeli 

współspalanie odpadów odbywa się w taki sposób, że głównym celem tej instalacji nie 

jest wytwarzanie energii ani wytwarzanie produktów materialnych, tylko termiczne 

przekształcenie odpadów, wówczas instalacja ta uważana jest za spalarnię odpadów; 

27)  sprzedawcy odpadów - rozumie się przez to podmiot, który nabywa, a następnie 

zbywa odpady, we własnym imieniu, w tym również podmiot, który nie obejmuje 

odpadów fizycznie w posiadanie; 

28)  stosowaniu komunalnych osadów ściekowych - rozumie się przez to rozprowadzanie 

komunalnych osadów ściekowych na powierzchni ziemi lub wprowadzanie ich do 

gleby; 

29)  termicznym przekształcaniu odpadów - rozumie się przez to: 

a)  spalanie odpadów przez ich utlenianie, 

b)  inne niż wskazane w lit. a procesy termicznego przetwarzania odpadów, w tym 

pirolizę, zgazowanie i proces plazmowy, o ile substancje powstające podczas tych 

procesów są następnie spalane; 

30)  unieszkodliwianiu odpadów - rozumie się przez to proces niebędący odzyskiem, 

nawet jeżeli wtórnym skutkiem takiego procesu jest odzysk substancji lub energii; 
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31)  współspalarni odpadów - rozumie się przez to zakład lub jego część, których 

głównym przedmiotem działalności jest wytwarzanie energii lub produktów, w 

których wraz z paliwami są przekształcane termicznie odpady w celu odzyskania 

zawartej w nich energii lub w celu ich unieszkodliwiania, obejmujące instalacje i 

urządzenia służące do prowadzenia procesu termicznego przekształcania wraz z 

oczyszczaniem gazów odlotowych i wprowadzaniem ich do atmosfery, kontrolą, 

sterowaniem i monitorowaniem procesów, instalacjami związanymi z 

przyjmowaniem, wstępnym przetwarzaniem i magazynowaniem odpadów 

dostarczonych do termicznego przekształcania oraz instalacjami związanymi z 

magazynowaniem i przetwarzaniem substancji otrzymanych w wyniku spalania i 

oczyszczania gazów odlotowych; 

32)  wytwórcy odpadów - rozumie się przez to każdego, którego działalność lub 

bytowanie powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów), oraz 

każdego, kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania 

powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów; wytwórcą odpadów 

powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu 

obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw 

jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi 

inaczej; 

33)  zapobieganiu powstawaniu odpadów - rozumie się przez to środki zastosowane w 

odniesieniu do produktu, materiału lub substancji, zanim staną się one odpadami, 

zmniejszające: 

a)  ilość odpadów, w tym również przez ponowne użycie lub wydłużenie okresu dalszego 

używania produktu, 

b)  negatywne oddziaływanie wytworzonych odpadów na środowisko i zdrowie ludzi, 

c)  zawartość substancji szkodliwych w produkcie i materiale; 

34)  zbieraniu odpadów - rozumie się przez to gromadzenie odpadów przed ich 

transportem do miejsc przetwarzania, w tym wstępne sortowanie nieprowadzące do 

zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i niepowodujące zmiany klasyfikacji 

odpadów oraz tymczasowe magazynowanie odpadów, o którym mowa w pkt 5 lit. b. 

2. Niewyczerpujący wykaz procesów odzysku określa załącznik nr 1 do ustawy. 

3. Niewyczerpujący wykaz procesów unieszkodliwiania określa załącznik nr 2 do ustawy. 
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4. Odpady niebezpieczne oznaczają odpady wykazujące co najmniej jedną spośród 

właściwości niebezpiecznych. Właściwości powodujące, że odpady są odpadami 

niebezpiecznymi, określa załącznik nr 3 do ustawy. 

 

Art. 42. 

 1. Zezwolenie na zbieranie odpadów wydaje się na wniosek posiadacza odpadów. Wniosek 

zawiera: 

1)   numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza odpadów, o ile 

został nadany; 

2)   wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania; 

3)   oznaczenie miejsca zbierania odpadów; 

4)   wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych 

odpadów; 

5)   szczegółowy opis stosowanej metody lub metod zbierania odpadów; 

6)   przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie 

wykonywać działalność w zakresie zbierania odpadów, ze szczególnym 

uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby 

i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony 

środowiska; 

7)   oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie zbierania 

odpadów; 

8)   opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności 

objętej zezwoleniem; 

9)   opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej 

zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była 

prowadzona; 

10)  informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. 

2. Zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydaje się na wniosek posiadacza odpadów. 

Wniosek zawiera: 

1)   numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza odpadów, o ile 

został nadany; 

2)   wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania; 
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3)   określenie masy odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych przetwarzaniu i 

powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku; 

4)   oznaczenie miejsca przetwarzania odpadów; 

5)   wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych 

odpadów; 

6)   szczegółowy opis stosowanej metody lub metod przetwarzania odpadów, w tym 

wskazanie procesu przetwarzania, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do ustawy, oraz 

opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji lub 

urządzenia, a w uzasadnionych przypadkach - także godzinowej mocy przerobowej; 

7)   przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie 

wykonywać działalność w zakresie przetwarzania odpadów, ze szczególnym 

uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby 

i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony 

środowiska; 

8)   oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie 

przetwarzania odpadów; 

9)   opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności 

objętej zezwoleniem; 

10)  opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej 

zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była 

prowadzona; 

11)  określenie minimalnej i maksymalnej ilości odpadów niebezpiecznych, ich najniższej 

i najwyższej wartości kalorycznej oraz maksymalnej zawartości zanieczyszczeń, w 

szczególności PCB, pentachlorofenolu (PCP), chloru, fluoru, siarki i metali ciężkich - 

w przypadku zezwoleń dotyczących instalacji do termicznego przekształcania 

odpadów; 

12)  informacje, o których mowa w art. 95 ust. 9 - w przypadku zezwoleń na 

przetwarzanie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów 

weterynaryjnych dotyczących unieszkodliwiania tych odpadów; 

13)  informacje, o których mowa w art. 98 ust. 1 - w przypadku zezwoleń na 

przetwarzanie dotyczących unieszkodliwiania odpadów pochodzących z procesów 

wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów, przez ich 
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składowanie - do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla życia lub 

zdrowia ludzi oraz dla środowiska; 

<13a) informacje, o których mowa w art. 102a ust. 1 pkt 1–4 – w przypadku 

zezwolenia na przetwarzanie dla prowadzącego zakład recyklingu statków;> 

14)  informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. 

3. W przypadku gdy określenie rodzajów odpadów jest niewystarczające do ustalenia 

zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla 

środowiska, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego 

składu chemicznego i właściwości odpadów. 

4. 
(6)

 (uchylony). 

5. Do wniosku o zezwolenie na przetwarzanie odpadów przez termiczne przekształcanie 

odpadów lub składowanie odpadów dołącza się świadectwo stwierdzające kwalifikacje 

kierownika odpowiednio spalarni lub współspalarni albo składowiska odpadów w zakresie 

gospodarowania odpadami, odpowiednie do prowadzonych procesów przetwarzania 

odpadów. 

6. Do wniosku o zezwolenie na przetwarzanie zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych 

odpadów weterynaryjnych dotyczących unieszkodliwiania tych odpadów dołącza się 

dokumenty, o których mowa w art. 95 ust. 10. 

<6a. Do wniosku o zezwolenie na przetwarzanie dla prowadzącego zakład recyklingu 

statków dołącza się zaświadczenie, o którym mowa w art. 102a ust. 1 pkt 5.> 

7. Organ administracji zapewnia możliwość udziału społeczeństwa, na zasadach i w trybie 

określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko, w postępowaniu, którego przedmiotem jest wydanie 

zezwolenia dotyczącego instalacji do termicznego przekształcania odpadów lub decyzji o 

zmianie tego zezwolenia. 

Art. 43. 

1. W zezwoleniu na zbieranie odpadów określa się: 

1)   numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza odpadów, o ile 

został nadany; 

2)   rodzaje odpadów przewidywanych do zbierania; 

3)   oznaczenie miejsca zbierania odpadów; 
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4)   wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych 

odpadów; 

5)   opis metody lub metod zbierania odpadów; 

6)   dodatkowe warunki zbierania odpadów, jeżeli wymaga tego specyfika odpadów, w 

szczególności niebezpiecznych, lub potrzeba zachowania wymagań ochrony życia lub 

zdrowia ludzi lub środowiska; 

7)   wymagania wynikające z przepisów odrębnych; 

8)   czas obowiązywania zezwolenia. 

2. W zezwoleniu na przetwarzanie odpadów określa się: 

1)   numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza odpadów, o ile 

został nadany; 

2)   rodzaj i masę odpadów przewidywanych do przetworzenia i powstających w wyniku 

przetwarzania w okresie roku; 

3)   miejsce i dopuszczoną metodę lub metody przetwarzania odpadów, ze wskazaniem 

procesu przetwarzania, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do ustawy, oraz opis procesu 

technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzenia, a w 

uzasadnionych przypadkach - także godzinnej mocy przerobowej; 

4)   dodatkowe warunki przetwarzania odpadów, jeżeli wymaga tego rodzaj odpadów, w 

szczególności niebezpiecznych, lub potrzeba zachowania wymagań ochrony życia, 

zdrowia ludzi lub środowiska; 

5)   miejsce i sposób magazynowania odpadów oraz rodzaj magazynowanych odpadów; 

6)   minimalną i maksymalną ilość odpadów niebezpiecznych, ich najniższą i najwyższą 

wartość kaloryczną oraz maksymalną zawartość zanieczyszczeń, w szczególności 

PCB, pentachlorofenolu (PCP), chloru, fluoru, siarki i metali ciężkich - w przypadku 

zezwoleń dotyczących instalacji do termicznego przekształcania odpadów; 

7)   informacje, o których mowa w art. 95 ust. 9 - w przypadku instalacji lub urządzeń do 

unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów 

weterynaryjnych; 

<7a) informacje, o których mowa w art. 102a ust. 1 pkt 1–4 – w przypadku 

zezwolenia na przetwarzanie dla prowadzącego zakład recyklingu statków;> 

8)   informacje wynikające z przepisów odrębnych; 

9)   czas obowiązywania zezwolenia. 
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3. Jeżeli zezwolenie na przetwarzanie odpadów jest wydawane na okres krótszy niż rok, w 

zezwoleniu określa się ilość odpadów przewidywanych do przetworzenia w okresie 

obowiązywania tego zezwolenia. 

4. W zezwoleniu na przetwarzanie odpadów można dodatkowo określić uzasadnione 

technologicznie warunki eksploatacyjne odbiegające od normalnych oraz czas ich 

utrzymywania, uzasadniony względami technologicznymi. 

5. W przypadku nowej instalacji do przetwarzania odpadów, zezwolenie na przetwarzanie 

odpadów może dodatkowo określać warunki eksploatacyjne odbiegające od normalnych 

na czas potrzebny do rozruchu tej instalacji i osiągnięcia przez nią mocy przerobowej, nie 

dłuższy niż rok. 

6. Przepisu ust. 4 i 5 nie stosuje się do składowiska odpadów. 

 

Art. 44. 

<1.> Zezwolenie na zbieranie odpadów i zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydaje się na 

czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. 

<2. Zezwolenie na przetwarzanie dla prowadzącego zakład recyklingu statków wydaje 

się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 5 lat. 

3. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 2, może być przedłużone na czas oznaczony, nie 

dłuższy niż kolejne 5 lat.> 

 

Art. 46. 

1. Właściwy organ odmawia wydania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na 

przetwarzanie odpadów, w przypadku gdy zamierzony sposób gospodarowania odpadami: 

1)   mógłby powodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub dla środowiska; 

2)   jest niezgodny z planami gospodarki odpadami; 

3)   jest niezgodny z przepisami prawa miejscowego. 

2. Właściwy organ odmawia wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów przez termiczne 

przekształcenie odpadów lub składowanie odpadów, w przypadku gdy kierownik spalarni 

odpadów lub współspalarni odpadów albo kierownik składowiska odpadów nie posiadają 

świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami 

odpowiednie do prowadzonych procesów przetwarzania odpadów. 
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3. Marszałek województwa odmawia wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów lub 

pozwolenia zintegrowanego, w przypadku gdy regionalna instalacja do przetwarzania 

odpadów komunalnych lub ponadregionalna spalarnia odpadów komunalnych nie spełnia 

wymagań ochrony środowiska lub wymagań określonych dla takiej instalacji. 

<4. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do odmowy przedłużenia zezwolenia na 

przetwarzanie dla prowadzącego zakład recyklingu statków.> 

 

Art. 47. 

1. Jeżeli posiadacz odpadów, który uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie 

na przetwarzanie odpadów, narusza przepisy ustawy w zakresie działalności objętej 

zezwoleniem lub działa niezgodnie z wydanym zezwoleniem, właściwy organ wzywa go 

do niezwłocznego zaniechania naruszeń, wyznaczając termin usunięcia nieprawidłowości. 

<1a. Jeżeli posiadacz odpadów, który uzyskał zezwolenie na przetwarzanie dla 

prowadzącego zakład recyklingu statków, narusza przepisy ustawy w zakresie 

działalności objętej zezwoleniem lub działa niezgodnie z wydanym zezwoleniem, lub 

prowadzony przez niego zakład recyklingu statków nie spełnia wymagań, o których 

mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 1257/2013, właściwy organ wzywa 

prowadzącego zakład recyklingu statków do niezwłocznego zaniechania naruszeń, 

wyznaczając termin usunięcia nieprawidłowości.> 

[2. W przypadku gdy posiadacz odpadów, o którym mowa w ust. 1, mimo wezwania, nadal 

narusza przepisy ustawy lub działa niezgodnie z wydanym zezwoleniem, właściwy organ 

cofa to zezwolenie, w drodze decyzji, bez odszkodowania. 

3. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, powoduje zakończenie działalności objętej 

tym zezwoleniem.] 

<2. W przypadku gdy posiadacz odpadów, o którym mowa w ust. 1 i 1a, mimo wezwania 

nadal odpowiednio narusza przepisy ustawy lub działa niezgodnie z wydanym 

zezwoleniem, lub gdy prowadzony przez niego zakład recyklingu statków nie spełnia 

wymagań, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 1257/2013, właściwy 

organ cofa to zezwolenie, w drodze decyzji, bez odszkodowania. 

3. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 i 1a, powoduje zakończenie działalności 

objętej tym zezwoleniem.> 
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4. Decyzji, o której mowa w ust. 2, właściwy organ może nadać rygor natychmiastowej 

wykonalności, uwzględniając potrzebę bezpiecznego dla środowiska zakończenia 

działalności. 

5. Posiadacz odpadów, któremu cofnięto zezwolenie, jest obowiązany do usunięcia odpadów i 

skutków prowadzonej działalności, objętej tym zezwoleniem, na własny koszt. Przepisy 

art. 26 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio. 

6. Postępowanie w sprawie wydania decyzji, o której mowa w ust. 2, wszczyna się z urzędu. 

7. Nie wydaje się zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie 

odpadów, jeżeli wniosek dotyczy uprawnień wnioskodawcy objętych decyzją o cofnięciu 

zezwolenia, o której mowa w ust. 2, a nie minęły 2 lata od dnia, gdy decyzja o cofnięciu 

zezwolenia stała się ostateczna. 

Art. 50. 

1. Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru na wniosek: 

1)    z zakresu ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 

gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1478): 

a)  wprowadzających na terytorium kraju produkty, 

b)  prowadzących odzysk lub recykling odpadów powstałych z produktów, 

c)  organizacji odzysku, 

d)  dokonujących eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów powstałych 

z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi; 

2)   z zakresu ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z 

eksploatacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 803): 

a)  wprowadzających pojazdy, 

b)  prowadzących punkty zbierania pojazdów, 

c)  prowadzących stacje demontażu, 

d)  prowadzących strzępiarki; 

3)    z zakresu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i 

elektronicznym: 

a)   wprowadzających sprzęt lub autoryzowanych przedstawicieli; 

b)  zbierających zużyty sprzęt, 

c)  prowadzących zakład przetwarzania, 
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d)  organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

e)  prowadzących działalność w zakresie recyklingu, 

f)  prowadzących działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku; 

4)   z zakresu ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 

2015 r. poz. 687 i 1688): 

a)  wprowadzających baterie lub akumulatory, 

b)  prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, 

c)   podmiotów pośredniczących; 

5)   z zakresu niniejszej ustawy: 

a)  posiadaczy odpadów prowadzących przetwarzanie odpadów zwolnionych z obowiązku 

uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, z wyjątkiem wymienionych w art. 

45 ust. 1 pkt 2 i 3, 

b)  transportujących odpady, 

c)  sprzedawców odpadów i pośredników w obrocie odpadami, o ile nie podlegają 

wpisowi do rejestru na podstawie pkt 1 i 3 lub z urzędu[;] <,> 

<d) prowadzących zakłady recyklingu statków;> 

6)    z zakresu ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami 

opakowaniowymi (Dz. U. poz. 888, z 2015 r. poz. 1688 oraz z 2016 r. poz. 542) 

przedsiębiorców: 

a)  będących organizacjami odzysku opakowań, 

b)  dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy: 

–  odpadów opakowaniowych, 

–  produktów w opakowaniach, 

c)  eksportujących: 

–  odpady opakowaniowe, 

–  opakowania, 

–  produkty w opakowaniach, 

d)  prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów 

opakowaniowych, 

e)  wprowadzających opakowania, 

f)  wprowadzających produkty w opakowaniach. 
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2. Przed rozpoczęciem działalności w zakresie, o którym mowa w ust. 1, podmiot jest 

obowiązany uzyskać wpis do rejestru. 

3. Działalność w zakresie, o którym mowa w ust. 1, może prowadzić wyłącznie podmiot 

wpisany do rejestru. 

4. Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje się do wprowadzającego sprzęt, który korzysta z 

uprawnienia określonego w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym 

sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. 

5. Autoryzowany przedstawiciel jest obowiązany zamieścić w rejestrze wykaz 

wprowadzających sprzęt, którzy przekazali mu informacje, o których mowa w art. 25 ust. 

1 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i 

elektronicznym. 

Art. 52. 

1. W przypadku podmiotów wpisywanych do rejestru na wniosek, rejestr zawiera następujące 

informacje: 

1)    imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby, a w 

przypadku wyznaczenia autoryzowanego przedstawiciela - również kod pocztowy, 

miejscowość, nazwę i numer ulicy, kraj, numer telefonu i faksu, e-mail oraz osobę do 

kontaktu, a także imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby 

producenta w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie 

elektrycznym i elektronicznym, zwanego dalej "producentem sprzętu", który go 

wyznaczył; 

2)    numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz europejski numer identyfikacji 

podatkowej, o ile został nadany; 

3)   numer REGON, o ile został nadany; 

4)    z zakresu ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 

gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej w odniesieniu do: 

a)  przedsiębiorcy wprowadzającego na terytorium kraju produkty: 

–  informację o sposobie wykonania obowiązku zapewnienia odzysku, a w szczególności 

recyklingu, odpadów powstałych z produktów, 

–  dane organizacji odzysku, która przejęła obowiązek zapewnienia odzysku i recyklingu 

odpadów powstałych z produktów, o ile została zawarta umowa z organizacją 

odzysku, 
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b)  prowadzącego recykling odpadów powstałych z produktów: 

–  kod i nazwę rodzaju odpadów przyjmowanych do recyklingu, 

–  informację o stosowanym procesie recyklingu, 

–  adres miejsca prowadzenia działalności w zakresie recyklingu, 

–  informację o decyzjach związanych z recyklingiem odpadów, 

–  informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego albo 

o ich braku, 

–  informację o rocznej mocy przerobowej instalacji do recyklingu, 

c)  prowadzącego odzysk odpadów powstałych z produktów: 

–  kod i nazwę rodzaju odpadów przyjmowanych do odzysku, 

–  informację o stosowanym procesie odzysku, 

–  adres miejsca prowadzenia działalności w zakresie odzysku, 

–  informację o decyzjach związanych z odzyskiem, 

–  informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego albo 

o ich braku, 

d)  dokonującego eksportu odpadów powstałych z produktów oraz 

wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów powstałych z produktów w celu poddania 

ich odzyskowi i recyklingowi: 

–  kod i nazwę rodzajów odpadów powstałych z produktów przyjmowanych w celu 

eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy, 

–  informację o decyzjach związanych z gospodarką odpadami, 

e)  organizacji odzysku: 

–  informację o rodzaju produktów, w stosunku do których organizacja odzysku zamierza 

wykonywać obowiązek zapewniania odzysku i recyklingu odpadów z nich 

powstałych, 

–  informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego albo 

o ich braku; 

5)   z zakresu ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z 

eksploatacji w odniesieniu do: 

a)  wprowadzającego pojazdy: 

–  informację o rodzaju prowadzonej działalności, 
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–   informację o stacjach demontażu i punktach zbierania pojazdów działających w 

ramach sieci zbierania pojazdów wraz z datą, od której dana stacja lub punkt 

funkcjonuje w sieci, 

b)  prowadzącego punkt zbierania pojazdów: 

–  adres punktu zbierania pojazdów, 

–  informację o decyzjach związanych z gospodarką odpadami, 

c)  prowadzącego stację demontażu: 

–  adres stacji demontażu, 

–  informację o stosowanych procesach przetwarzania, 

–  informację o decyzjach związanych z gospodarką odpadami, 

–  informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego albo 

o ich braku, 

d)  prowadzącego strzępiarkę: 

–  adres strzępiarki, 

–  informację o decyzjach związanych z gospodarką odpadami, 

–  informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego albo 

o ich braku; 

6)    z zakresu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i 

elektronicznym w odniesieniu do: 

a)   wprowadzającego sprzęt lub autoryzowanego przedstawiciela: 

–  informację o rodzaju prowadzonej działalności, 

–   nazwę marki sprzętu, numer i nazwę grupy sprzętu, typ sprzętu (sprzęt przeznaczony 

dla gospodarstw domowych lub sprzęt inny niż przeznaczony dla gospodarstw 

domowych), 

–   informację o umowie z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o 

której mowa w art. 11 ust. 3 tej ustawy, a w przypadku wprowadzającego sprzęt, który 

wprowadził do obrotu sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, który nie 

zawarł umowy z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego - 

informację o masie sprzętu, który zamierza wprowadzić do obrotu w danym roku 

kalendarzowym, zaliczonego do poszczególnych grup sprzętu oraz o formie i 

wysokości zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy, 

–   informację o stosowanej technice sprzedaży sprzętu, 
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–   wykaz producentów sprzętu, z którymi autoryzowany przedstawiciel zawarł umowę, o 

której mowa w art. 26 ust. 3 tej ustawy, zawierający ich imię i nazwisko lub nazwę 

oraz adres zamieszkania lub siedziby - w przypadku autoryzowanego przedstawiciela, 

b)  zbierającego zużyty sprzęt: 

–   numer i nazwę grupy sprzętu, z której powstał zebrany przez niego zużyty sprzęt, 

–  adresy miejsc, w których jest zbierany zużyty sprzęt, 

–  informację o decyzjach związanych z gospodarką odpadami, 

c)  prowadzącego zakład przetwarzania: 

–   numer i nazwę grupy sprzętu, z której powstał przyjmowany przez niego zużyty sprzęt, 

–  adres zakładu przetwarzania, 

–  informację o rocznej mocy przerobowej zakładu przetwarzania, 

–  informację o zbieranym zużytym sprzęcie, w tym adresy miejsc, w których jest 

zbierany zużyty sprzęt, 

–  informację o decyzjach związanych z gospodarką odpadami, 

–  informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego albo 

o ich braku, 

d)  prowadzącego działalność w zakresie recyklingu: 

–  kod i nazwę rodzaju przyjmowanych odpadów, 

–  informację o stosowanym procesie recyklingu, 

–  informację o rocznej mocy przerobowej instalacji służącej do recyklingu, 

–  adres miejsca prowadzenia działalności w zakresie recyklingu, 

–  informację o decyzjach związanych z recyklingiem odpadów, 

–  informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego albo 

o ich braku, 

e)  prowadzącego działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku: 

–  kod i nazwę rodzajów przyjmowanych odpadów, 

–  informację o stosowanym procesie odzysku, 

–  informację o rocznej mocy przerobowej instalacji służącej do odzysku, 

–  adres miejsca prowadzenia działalności w zakresie odzysku, 

–  informację o decyzjach związanych z odzyskiem odpadów, 

–  informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego albo 

o ich braku, 
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f)  organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego: 

-   wykaz autoryzowanych przedstawicieli z informacją o imieniu i nazwisku lub nazwie 

oraz adresie zamieszkania lub siedziby producentów sprzętu, którzy ich wyznaczyli, 

lub wykaz wprowadzających sprzęt, z którymi organizacja zawarła umowy, o których 

mowa w art. 11 ust. 3 tej ustawy, zawierający firmy przedsiębiorców oraz oznaczenia 

ich siedzib i numery rejestrowe, 

-  zaświadczenie wydane przez bank prowadzący rachunek organizacji odzysku sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego o wpłacie kwoty równej wysokości kapitału 

zakładowego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego na pokrycie 

tego kapitału; 

7)   z zakresu ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach w 

odniesieniu do: 

a)  wprowadzającego baterie lub akumulatory: 

–  informację o rodzaju i marce wprowadzanych baterii i akumulatorów, 

–  informację o sposobie realizowania obowiązków wynikających z ustawy, a w 

przypadku realizacji obowiązków za pośrednictwem innego podmiotu - dane tego 

podmiotu, 

b)  prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów: 

–  informację o rodzajach przetwarzanych baterii i akumulatorów oraz o prowadzonych 

procesach przetwarzania i recyklingu, 

–  informację o decyzjach związanych z gospodarką odpadami, 

–  informację o rocznej mocy przerobowej zakładu przetwarzania, 

–  informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego albo 

o ich braku, 

c)   podmiotu pośredniczącego: 

-  wykaz wprowadzających baterie lub akumulatory, z którymi podmiot pośredniczący 

zawarł umowę, o której mowa w art. 28 ust. 4 tej ustawy, zawierający firmy 

przedsiębiorców oraz oznaczenia ich siedzib i numery rejestrowe, 

-  informację o wdrożonym systemie zarządzania środowiskowego albo o jego braku; 

7a)   z zakresu ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami 

opakowaniowymi w odniesieniu do: 

a)  organizacji odzysku opakowań: 
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–  wskazanie rodzajów opakowań, w stosunku do których organizacja odzysku opakowań 

zamierza wykonywać obowiązek zapewniania odzysku i recyklingu odpadów 

opakowaniowych, 

–  informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego albo 

o ich braku, 

b)  przedsiębiorców eksportujących odpady opakowaniowe oraz przedsiębiorców 

dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych: 

–  kod i rodzaj odpadów opakowaniowych przyjmowanych w celu poddania ich 

recyklingowi lub innemu niż recykling procesowi odzysku poza terytorium kraju, 

–  informację o decyzjach związanych z gospodarowaniem odpadami, 

c)  przedsiębiorców prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku 

odpadów opakowaniowych: 

–  kod i rodzaj odpadów opakowaniowych przyjmowanych do recyklingu lub innego niż 

recykling procesu odzysku, 

–  informację o decyzjach związanych z gospodarowaniem odpadami, 

–  informację o stosowanym procesie recyklingu lub innego niż recykling procesu 

odzysku, 

–  informację o rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzeń służących do recyklingu 

lub innego niż recykling procesu odzysku, 

–  informację o miejscu prowadzenia działalności w zakresie recyklingu lub innego niż 

recykling procesu odzysku, 

–  informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego albo 

o ich braku, 

d)  wprowadzających produkty w opakowaniach: 

–  informację o sposobie wykonania obowiązku zapewnienia odzysku i recyklingu 

odpadów opakowaniowych samodzielnie czy za pośrednictwem organizacji odzysku 

opakowań, 

–  dane organizacji odzysku opakowań, która przejęła obowiązek zapewnienia odzysku i 

recyklingu odpadów opakowaniowych, o ile została zawarta umowa z organizacją 

odzysku opakowań, 
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–  informację o przynależności do porozumienia, o którym mowa w art. 25 tej ustawy - w 

przypadku wprowadzającego produkty w opakowaniach wielomateriałowych lub 

wprowadzającego środki niebezpieczne w opakowaniach, 

e)  wprowadzających opakowania oraz eksportujących produkty w opakowaniach i 

dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach: 

–  informację o rodzaju prowadzonej działalności, 

–  informację o rodzaju wytwarzanych, przywożonych z zagranicy oraz wywożonych za 

granicę opakowań; 

8)   z zakresu niniejszej ustawy w odniesieniu do: 

a)  transportującego odpady - kod i nazwę rodzajów transportowanych odpadów, 

b)  sprzedawcy odpadów - kod i nazwę rodzajów nabywanych i zbywanych odpadów, 

c)  pośrednika w obrocie odpadami - kod i nazwę rodzajów odpadów będących 

przedmiotem obrotu, 

d)  posiadacza odpadów, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. a: 

–  kod i nazwę rodzajów przetwarzanych odpadów, 

–  informację o przyczynie zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia na 

przetwarzanie odpadów[.]<,> 

<e) prowadzącego zakład recyklingu statków: 

– adres zakładu recyklingu statków, 

– informację o decyzjach związanych z gospodarką odpadami, 

– informację o metodzie recyklingu statków, 

– informację o rodzaju i wielkości statków, które można poddać recyklingowi 

statków, 

– informację o ograniczeniach i uwarunkowaniach w funkcjonowaniu zakładu 

recyklingu statków, w tym dotyczących gospodarowania odpadami 

niebezpiecznymi, 

– informację o maksymalnej rocznej wielkości recyklingu statków, którą oblicza się 

jako sumę mas statków wyrażoną w tonach masy statku pustego (LDT) 

w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 24 rozporządzenia 1257/2013.> 

2. W przypadku podmiotów wpisanych do rejestru z urzędu, rejestr zawiera następujące 

informacje: 

1)   imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby; 
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2)   numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile został nadany; 

3)   numer REGON, o ile został nadany; 

4)   odpowiednio informację o decyzjach związanych z gospodarką odpadami, a także o 

decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami wydobywczymi, 

zezwoleniu na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, o 

których mowa w ustawie z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych, koncesji 

na podziemne składowanie odpadów, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 

r. - Prawo geologiczne i górnicze lub o wpisie do rejestru działalności regulowanej w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - na 

podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach; 

5)   informację o rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzenia; 

6)   informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego 

albo o ich braku; 

7)   informację o gminach, w których podmiot odbiera odpady komunalne - w przypadku 

działalności objętej obowiązkiem uzyskania wpisu do rejestru działalności 

regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości; 

8)   wskazanie czy jest prowadzona regeneracja olejów odpadowych - w przypadku 

przetwarzania olejów odpadowych. 

3. W przypadku gdy marszałek województwa nie dysponuje informacjami, o których mowa w 

ust. 2 pkt 2 i 3, wzywa podmiot do przekazania tych informacji. 

4. Podmiot, o którym mowa w ust. 2, który wdrożył system jakości lub system zarządzania 

środowiskowego, niezwłocznie informuje o tym fakcie marszałka województwa. 

5. Przez decyzje związane z gospodarką odpadami w rozumieniu niniejszego rozdziału 

rozumie się: 

1)   zezwolenie na zbieranie odpadów; 

2)   zezwolenie na przetwarzanie odpadów; 

3)   pozwolenie na wytwarzanie odpadów; 

4)   pozwolenie zintegrowane. 
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<Rozdział 8 

Statki przeznaczone do recyklingu 

 

Art. 102a. 

1. Do wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie dla prowadzącego zakład 

recyklingu statków dołącza się: 

1) informację o metodzie recyklingu statków; 

2) informację o rodzaju i wielkości statków, które można poddać recyklingowi 

statków; 

3) informację o ograniczeniach i uwarunkowaniach w funkcjonowaniu zakładu 

recyklingu statków, w tym dotyczące gospodarowania odpadami 

niebezpiecznymi; 

4) informację o maksymalnej rocznej wielkości recyklingu statków, którą oblicza się 

jako sumę masy statków wyrażoną w tonach masy statku pustego (LDT) 

w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 24 rozporządzenia 1257/2013; 

5) zaświadczenie o zgodności z wymogami, o których mowa w art. 13 ust. 1 lit. b–j 

rozporządzenia 1257/2013, wydane przez uznaną organizację upoważnioną 

zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie 

morskim (Dz. U. z 2016 r. poz. 281 i 1948), wydane nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed dniem złożenia wniosku. 

2. Do wniosku o przedłużenie zezwolenia na przetwarzanie dla prowadzącego zakład 

recyklingu statków dołącza się zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 5. 

 

Art. 102b. 

1. Organ właściwy do wydania zezwolenia na przetwarzanie dla prowadzącego zakład 

recyklingu statków zatwierdza plan recyklingu statku, o którym mowa w art. 7 

rozporządzenia 1257/2013, w drodze decyzji, w terminie 60 dni, licząc od dnia jego 

przedłożenia przez prowadzącego zakład recyklingu statków. 

2. Zatwierdzenie planu recyklingu statku wymaga zasięgnięcia opinii dyrektora urzędu 

morskiego właściwego ze względu na miejsce przetwarzania. Właściwość dyrektora 

urzędu morskiego określa się zgodnie z art. 17 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 18 sierpnia 

2011 r. o bezpieczeństwie morskim. 



- 115 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

3. Dyrektor urzędu morskiego wydaje opinię o planie recyklingu statku w terminie 30 

dni, licząc od dnia jego otrzymania. Niewydanie opinii w tym terminie uznaje się za 

brak zastrzeżeń do planu. 

4. W przypadku gdy plan recyklingu statków nie spełnia wymagań, o których mowa w 

art. 7 ust. 1 i 2 rozporządzenia 1257/2013, organ, o którym mowa w ust. 1, odmawia 

zatwierdzenia tego planu, w drodze decyzji. 

 

Art 102c. 

1. Organ właściwy do wydania zezwolenia na przetwarzanie dla prowadzącego zakład 

recyklingu statków, pozwolenia na wytwarzanie odpadów dla prowadzącego zakład 

recyklingu statków oraz pozwolenia zintegrowanego dla prowadzącego zakład 

recyklingu statków informuje niezwłocznie ministra właściwego do spraw 

środowiska o wydaniu, przedłużeniu i cofnięciu tego zezwolenia oraz pozwolenia, a 

także przekazuje informacje, które są istotne dla zaktualizowania europejskiego 

wykazu, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 1257/2013. 

2. Minister właściwy do spraw środowiska informuje niezwłocznie Komisję Europejską 

o uzyskaniu przez prowadzącego zakład recyklingu statków zezwolenia oraz 

pozwolenia, o których mowa w ust. 1, o ich przedłużeniu i cofnięciu oraz o 

wstrzymaniu działalności prowadzącego zakład recyklingu statków, a także 

przekazuje informacje, które są istotne dla zaktualizowania europejskiego wykazu, o 

którym mowa w art. 16 rozporządzenia 1257/2013.> 

 

[Art. 168. 

Zadania samorządu województwa, o których mowa w art. 8 ust. 5, art. 23 ust. 4, art. 31 ust. 1, 

art. 41 ust. 3 pkt 1 i ust. 6, art. 46, art. 47 ust. 1, 2, 4 i 7, art. 129 ust. 1, art. 130, art. 131 

ust. 4, art. 133, art. 134, art. 135 ust. 3 i 4, art. 144 ust. 3, art. 146 ust. 2 i 5, art. 148 ust. 

1, 3 i 4, art. 151 ust. 8, art. 165 ust. 1 i art. 167 ust. 2 są zadaniami zleconymi z zakresu 

administracji rządowej.] 

<Art. 168. 

Zadania samorządu województwa, o których mowa w art. 8 ust. 5, art. 23 ust. 4, art. 31 

ust. 1, art. 41 ust. 3 pkt 1 i ust. 6, art. 46, art. 47 ust. 1, 1a, 2, 4 i 7, art. 102b ust. 1 i 4, 

art. 102c ust. 1, art. 129 ust. 1, art. 130, art. 131 ust. 4, art. 133, art. 134, art. 135 ust. 
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3 i 4, art. 144 ust. 3, art. 146 ust. 2 i 5, art. 148 ust. 1, 3 i 4, art. 151 ust. 8, art. 165 ust. 

1 i art. 167 ust. 2, są zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej.> 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1320)  

 

Art. 7. 

1. Dokumenty wydane na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1 zachowują 

ważność przez okres, na jaki zostały wydane. 

2. Zaświadczenia, o których mowa w art. 71 ust. 2a i 2b ustawy zmienianej w art. 1, w 

brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wydane przed dniem 1 stycznia 2017 r. zachowują 

ważność odpowiednio do dnia 1 stycznia 2022 r. w przypadku zaświadczeń, o których 

mowa w art. 71 ust. 2a, oraz do dnia 1 stycznia 2024 r. w przypadku zaświadczeń, o 

których mowa w art. 71 ust. 2b. 

<3. Do dnia 1 stycznia 2024 r. wydawanie dyplomów, o których mowa w art. 63 pkt 1 

ustawy zmienianej w art. 1, na podstawie dyplomów ukończenia studiów wyższych w 

uczelniach, o których mowa w art. 74 ust. 2 pkt 1 lub 2, uzyskanych przed dniem 

wejścia w życie niniejszej ustawy, następuje na podstawie przepisów ustawy 

zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym.> 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu (Dz. U. poz. 1569 oraz z 2017 r. 

poz. 60) 

Art. 18. 

 1. Pośrednictwo pracy prowadzone przez agencje zatrudnienia jest dobrowolne dla osób 

zainteresowanych podjęciem pracy na statku oraz dla armatorów. 

2. Agencja zatrudnienia świadczy usługi pośrednictwa pracy po uzyskaniu od dyrektora 

urzędu morskiego właściwego dla jej siedziby dokumentu uprawniającego do kierowania 

marynarzy do pracy na statkach. 
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<2a. Właściwość dyrektora urzędu morskiego określa się zgodnie z art. 17 ust. 1a i 1b 

ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim, zwanej dalej „ustawą o 

bezpieczeństwie morskim”.> 

3. Dyrektor urzędu morskiego wydaje, na wniosek agencji zatrudnienia, dokument, o którym 

mowa w ust. 2, na podstawie pozytywnych wyników audytu wstępnego 

przeprowadzonego przez wyznaczonych audytorów, posiadających wiedzę z zakresu 

zagadnień objętych Konwencją o pracy na morzu, przyjętą przez Konferencję Ogólną 

Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 23 lutego 2006 r., zwaną dalej 

"Konwencją MLC", oraz kwalifikacje i doświadczenie w zakresie prowadzenia audytów. 

W dokumencie ustala się okres jego ważności. 

4. Audyt wstępny jest przeprowadzany w celu sprawdzenia, czy agencja zatrudnienia spełnia 

warunki do kierowania marynarzy do pracy na statkach zgodnie z wymogami Konwencji 

MLC. 

5. Dyrektor urzędu morskiego przeprowadza audyt odnowieniowy w związku z upływem 

ważności dokumentu, o którym mowa w ust. 2, oraz może przeprowadzić audyt 

dodatkowy, w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że działanie agencji zatrudnienia nie 

jest zgodne z ustawą lub wymaganiami określonymi w Konwencji MLC. 

6. W przypadku negatywnego wyniku audytu dodatkowego dyrektor urzędu morskiego 

unieważnia, w drodze decyzji, dokument, o którym mowa w ust. 2. 

7. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, zakres 

i tryb przeprowadzania audytów, o których mowa w ust. 4 i 5, oraz wzór dokumentu, o 

którym mowa w ust. 2, mając na uwadze konieczność zachowania obiektywizmu i 

prawidłowego przebiegu audytów oraz dane niezbędne do uwzględnienia w dokumencie, 

o którym mowa w ust. 2. 

8. Za przeprowadzenie audytu wstępnego i odnowieniowego oraz wydanie dokumentu, o 

którym mowa w ust. 2, pobiera się opłaty. Opłaty stanowią dochód budżetu państwa. 

9. Opłaty za przeprowadzenie audytu wstępnego lub odnowieniowego wynoszą: 

1)   200 zł - dla agencji zatrudniającej do 2 pracowników; 

2)   500 zł - dla agencji zatrudniającej od 2 do 5 pracowników; 

3)   1000 zł - dla agencji zatrudniającej powyżej 5 pracowników. 

10. Opłata za wydanie dokumentu uprawniającego agencję zatrudnienia do kierowania 

marynarzy do pracy na statkach wynosi 200 zł. 
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11. Audytorom za przeprowadzenie audytu przysługuje wynagrodzenie w wysokości: 

1)   300 zł - dla audytora; 

2)   400 zł - dla audytora wiodącego. 

12. Właściwy dyrektor urzędu morskiego umieszcza na stronie internetowej urzędu aktualną 

listę agencji zatrudnienia, którym wydał dokument uprawniający do kierowania 

marynarzy do pracy na statkach. 

 

Art. 37. 

1. Statek posiada załogę, której skład i kwalifikacje zawodowe oraz stan zdrowia zapewniają 

bezpieczne i higieniczne warunki pracy i życia, prawidłową obsługę urządzeń statku i 

ładunku, należytą obsługę załogi statku i pasażerów oraz umożliwiają przestrzeganie 

przepisów o czasie pracy i odpoczynku na statku. 

[2. Marynarz zatrudniony na stanowisku kucharza, odpowiedzialny za przygotowanie 

posiłków, posiada kwalifikacje i przeszkolenie określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 68 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim, zwanej 

dalej "ustawą o bezpieczeństwie morskim".] 

<2. Marynarz zatrudniony na stanowisku kucharza, odpowiedzialny za 

przygotowywanie posiłków, posiada kwalifikacje i odbył przeszkolenie określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 68 ustawy o bezpieczeństwie morskim.> 

3. W przypadkach szczególnych dyrektor urzędu morskiego właściwy dla portu 

macierzystego statku może zezwolić, aby posiłki na statku przygotowywał członek załogi 

statku niebędący kucharzem do czasu zawinięcia statku do następnego portu, nie dłużej 

niż miesiąc, pod warunkiem że osoba taka jest przeszkolona w zakresie higieny osobistej, 

higieny żywności i żywienia oraz zasad przechowywania żywności na statku. 

4. Jeżeli zatrudnienie kucharza na statku, na którym jest zatrudnionych mniej niż dziesięciu 

marynarzy, nie jest wymagane ze względu na charakter uprawianej przez statek żeglugi 

oraz skład załogi statku, marynarz przygotowujący posiłki musi być przeszkolony w 

zakresie higieny osobistej, higieny żywności i żywienia oraz zasad przechowywania 

żywności na statku. 

[Art. 62. 

1. Dyrektor urzędu morskiego we współpracy z konsulem Rzeczypospolitej Polskiej organizuje 

repatriację na koszt Skarbu Państwa, w przypadku gdy armator statku o polskiej 
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przynależności nie podjął działań zmierzających do repatriacji marynarza lub gdy nie 

pokrył kosztów repatriacji. 

2. Skarb Państwa ponosi koszty transportu bagażu osobistego marynarza, którego ciężar nie 

przekracza 30 kg, oraz koszty niezbędnej opieki zdrowotnej marynarza w czasie 

repatriacji. 

3. Skarb Państwa dochodzi zwrotu kosztów repatriacji od armatora, o którym mowa w ust. 1. 

4. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, w porozumieniu z ministrem właściwym 

do spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb 

dochodzenia zwrotu kosztów repatriacji, o których mowa w ust. 1, uwzględniając zasady i 

sposób wydatkowania środków publicznych oraz konieczność zapewnienia sprawnego 

zwrotu kosztów repatriacji.] 

<Art. 62. 

1. Dyrektor urzędu morskiego właściwy dla portu macierzystego statku we współpracy z 

konsulem Rzeczypospolitej Polskiej organizuje repatriację, w przypadku gdy 

armator statku o polskiej przynależności nie podjął działań zmierzających do 

repatriacji marynarza lub gdy nie pokrył kosztów repatriacji. 

2. Właściwy dyrektor urzędu morskiego ponosi koszty repatriacji, o której mowa w ust. 

1, w tym koszty transportu bagażu osobistego marynarza do 30 kg ciężaru bagażu, 

oraz koszty niezbędnej opieki zdrowotnej nad marynarzem w czasie repatriacji. 

3. Właściwy dyrektor urzędu morskiego wydaje decyzję w sprawie obciążenia armatora 

statku o polskiej przynależności poniesionymi kosztami repatriacji, o której mowa w 

ust. 1. 

4. Ściągnięcie kosztów repatriacji, o której mowa w ust. 1, odbywa się w trybie 

przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.> 

 


