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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 2 grudnia 2016 r.  

o wyposażeniu morskim 

 

(druk nr 359) 

 

 

 

USTAWA z dnia 21 marca 1991 r. O OBSZARACH MORSKICH RZECZYPOSPOLITEJ 

POLSKIEJ I ADMINISTRACJI MORSKIEJ (Dz. U. z 2013 r. poz. 934 i 1014, z 2015 r. poz. 

1642 oraz z 2016 r. poz. 266, 542 i 1250) 

 

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: 

(pkt. 1 – 24 pominięto) 

[25) nadzoru nad wprowadzonymi do obrotu lub oddanymi do użytku wyrobami wyposażenia 

morskiego, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie 

oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r. poz. 1645 i 1662, z 2015 r. poz. 1223 i 1918 oraz z 2016 

r. poz. 542)] 

<25) 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) nadzoru nad wprowadzonymi do obrotu lub oddanymi do użytku 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);] 

(pkt. 26-32 pominięto) 

3. Do organów administracji morskiej należy także wykonywanie zadań w dziedzinie 

współpracy międzynarodowej w zakresie spraw określonych w ust. 1 i 2. 
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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. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 16 marca 1995 r. O ZAPOBIEGANIU ZANIECZYSZCZANIU MORZA 

PRZEZ STATKI (Dz. U. z 2015 r. poz. 434 i 881) 

 

Art. 13dg. 

[1. Zatwierdzenia metod redukcji emisji objętych przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 

r. o wyposażeniu morskim (Dz. U. Nr 93, poz. 899 oraz z 2011 r. Nr 228, poz. 1368) 

dokonują notyfikowane jednostki certyfikujące, o których mowa w przepisach ustawy z 

dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r. poz. 1645 i 1662). 

2. Stosowanie metod redukcji emisji nieobjętych przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 

o wyposażeniu morskim jest dopuszczalne pod warunkiem ich zatwierdzenia zgodnie z 

przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi metod redukcji emisji oraz z uwzględnieniem: 

1)   wytycznych opracowanych przez Międzynarodową Organizację Morską dotyczących 

metod redukcji emisji; 

2)   wyników przeprowadzonych testów metod redukcji emisji; 

3)   ich wpływu na środowisko, w tym możliwych do uzyskania poziomów redukcji emisji 

dwutlenku siarki, a także wpływu na ekosystemy w portach, przystaniach i ujściach 

rzek; 

4)   możliwości monitorowania i weryfikacji metod redukcji emisji.] 

<1. Zatwierdzenia metod redukcji emisji objętych przepisami ustawy z dnia … 

o wyposażeniu morskim (Dz. U. poz. …) dokonują jednostki notyfikowane, o których 

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

i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542, 1228 i 1579). 
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2. Stosowanie metod redukcji emisji nieobjętych przepisami ustawy z dnia … 

o wyposażeniu morskim jest dopuszczalne pod warunkiem ich zatwierdzenia zgodnie 

z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi metod redukcji emisji oraz 

z uwzględnieniem: 

1) wytycznych opracowanych przez Międzynarodową Organizację Morską 

dotyczących metod redukcji emisji; 

2) wyników przeprowadzonych testów metod redukcji emisji; 

3) ich wpływu na środowisko, w tym możliwych do uzyskania poziomów redukcji 

emisji dwutlenku siarki, a także wpływu na ekosystemy w portach, przystaniach 

i ujściach rzek; 

4) możliwości monitorowania i weryfikacji metod redukcji emisji.> 

3. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej ogłasza, w drodze obwieszczenia, 

informacje o wytycznych opracowanych przez Międzynarodową Organizację Morską 

dotyczących metod redukcji emisji, mając na uwadze potrzebę upowszechniania wiedzy o 

zasadach dotyczących ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami ze statków. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 21 czerwca 2002 r. O MATERIAŁACH WYBUCHOWYCH 

PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU CYWILNEGO (Dz. U. z 2015 r. poz. 1100 i 1893 oraz 

z 2016 r. poz. 544, 1250 i 1579) 

 

Art. 2a. 

Przepisów rozdziałów 5d-5f nie stosuje się do: 

1)   wyrobów pirotechnicznych przeznaczonych do niehandlowego wykorzystania w realizacji 

zadań: 

a)  Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 3 ust. 1-2b ustawy z 

dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 827, z późn. zm.), 

b)  Policji, o których mowa w art. 1 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 355, z późn. zm.), 
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c)  Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, o których mowa w 

art. 5 i art. 6 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1929 i 2023 oraz z 

2016 r. poz. 147 i 437), 

d)  Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, o których 

mowa w art. 5 i art. 6 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu 

Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2014 r. poz. 253, z późn. 

zm.), 

e)  Centralnego Biura Antykorupcyjnego, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 9 

czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1411, 

z późn. zm.), 

f)  Biura Ochrony Rządu, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. 

o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2014 r. poz. 170, z późn. zm.), 

g)  Straży Granicznej, o których mowa w art. 1 ust. 2-2b ustawy z dnia 12 października 

1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1402, z późn. zm.), 

h)  Służby Celnej, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

Służbie Celnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 990, z późn. zm.), 

i)  Służby Więziennej, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o 

Służbie Więziennej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1415, z późn. zm.), 

j)  Państwowej Straży Pożarnej, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 

1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1340, z późn. zm.); 

2)   wyrobów pirotechnicznych przeznaczonych do niehandlowego wykorzystania przez 

armie obcych państw przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach 

określonych w przepisach ustawy z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk 

obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się 

przez to terytorium (Dz. U. z 2014 r. poz. 1077, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 

178); 

[3)   wyposażenia morskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 

wyposażeniu morskim (Dz. U. poz. 899, z 2011 r. poz. 1368 oraz z 2016 r. poz. 542);] 

<3) wyposażenia morskiego, o którym mowa w ustawie z dnia … o wyposażeniu 

morskim (Dz. U. poz. …);> 

4)   wyrobów pirotechnicznych przeznaczonych do wykorzystania w przemyśle lotniczym; 
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5)   kapiszonów przeznaczonych specjalnie do zabawek, o których mowa w przepisach 

wydanych na podstawie art. 12 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny 

zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542), dotyczących zasadniczych wymagań dla 

zabawek. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. O SYSTEMIE OCENY ZGODNOŚCI (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 655 i 1228) 

 

Art. 1. 

1. Ustawa określa: 

1)   zasady funkcjonowania systemu oceny zgodności z zasadniczymi i szczegółowymi 

wymaganiami dotyczącymi wyrobów; 

2)   (uchylony); 

3)   zasady i tryb autoryzacji jednostek certyfikujących i kontrolujących oraz 

laboratoriów, a także sposób zgłaszania Komisji Europejskiej i państwom 

członkowskim Unii Europejskiej autoryzowanych jednostek i laboratoriów; 

4)   (uchylony); 

5)   zasady działania systemu kontroli wyrobów zgodnie z ramami nadzoru rynku 

ustanowionymi w rozporządzeniu (WE) nr 765/2008. 

1a. Przepisy ustawy stosuje się do następujących rodzajów wyrobów: 

1)   kolei linowych przeznaczonych do przewozu osób; 

2)   wodnych kotłów grzewczych opalanych paliwami ciekłymi lub gazowymi; 

3)   urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do 

środowiska; 

4)   środków ochrony indywidualnej; 

5)   urządzeń spalających paliwa gazowe; 

6)   wyrobów ze szkła kryształowego; 

7)   maszyn; 

8)   wyrobów aerozolowych; 
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9)   sprzętu elektrycznego i elektronicznego w zakresie ograniczenia stosowania 

niektórych substancji niebezpiecznych; 

10)  silników spalinowych w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i 

cząstek stałych przez te silniki; 

11)  wyrobów wykorzystujących energię, dla których określono wymagania w aktach 

wykonawczych do art. 15 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania 

wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią (Dz. Urz. 

UE L 285 z 31.10.2009, str. 10, z późn. zm.). 

2. Przepisy ustawy stosuje się do wyrobów medycznych, o których mowa w art. 24 i art. 25 

ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 876 i 1918 

oraz z 2016 r. poz. 542) i w zakresie tam określonym, oraz do: 

1)   wyrobów medycznych i wyposażenia wyrobów medycznych, 

2)   wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro i wyposażenia wyrobów medycznych 

do diagnostyki in vitro 

- w zakresie, w jakim do tych wyrobów mają zastosowanie wymagania dotyczące 

ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie 

elektrycznym i elektronicznym. 

2a. – 3a. (uchylony). 

[4. Do oceny zgodności wyrobów będących wyposażeniem morskim w rozumieniu ustawy z 

dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyposażeniu morskim (Dz. U. poz. 899, z 2011 r. poz. 1368 

oraz z 2016 r. poz. 542), akredytacji, autoryzacji oraz notyfikacji, kontroli spełniania 

przez wyposażenie morskie wymagań i postępowania w zakresie wyposażenia morskiego 

niezgodnego z wymaganiami stosuje się odpowiednio przepisy art. 4, art. 5 pkt 1, 2, 4-13 

i 15-17, art. 6 ust. 3, art. 19-24, art. 38, art. 39, art. 39c-41c i art. 43a-44, z 

zastrzeżeniem zmian wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyposażeniu 

morskim.] 

5. - 6. (uchylony). 

 

Art. 38. 

1. System kontroli wyrobów tworzą organy wymienione w ust. 2 i 3, zwane dalej "organami 

wyspecjalizowanymi", oraz organy celne. 
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2. Kontrolę spełniania przez wyroby zasadniczych, szczegółowych lub innych wymagań 

prowadzą: 

1)   wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej; 

2)   inspektorzy pracy; 

3)   Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej; 

4)   organy Inspekcji Ochrony Środowiska; 

5)   Prezes Urzędu Transportu Kolejowego; 

6)   organy nadzoru budowlanego; 

7)   Prezes Wyższego Urzędu Górniczego; 

[8)   dyrektorzy urzędów morskich;] 

9)   wojewódzcy inspektorzy transportu drogowego. 

3. Postępowania w zakresie wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku wyrobów 

niezgodnych z zasadniczymi, szczegółowymi lub innymi wymaganiami prowadzą: 

1)   Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwany dalej "Prezesem 

UOKiK"; 

2)   okręgowi inspektorzy pracy; 

3)   Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej; 

4)   wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska; 

5)   Prezes Urzędu Transportu Kolejowego; 

6)   organy nadzoru budowlanego; 

7)   Prezes Wyższego Urzędu Górniczego; 

[8)   dyrektorzy urzędów morskich;] 

9)   wojewódzcy inspektorzy transportu drogowego. 

4. Kompetencje organów wyspecjalizowanych określają przepisy odrębne. 

 

 

 

USTAWA z dnia 17 listopada 2006 r. O SYSTEMIE OCENY ZGODNOŚCI WYROBÓW 

PRZEZNACZONYCH NA POTRZEBY OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA 

PAŃSTWA (Dz. U. 235 poz. 1700, z 2010 r. poz. 182 i 1228 oraz z 2011 r. poz. 92 i 528) 

 

Art. 2. 

1. Celem ustawy jest: 
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1)   zapewnienie ochrony interesów państwa w zakresie obronności i bezpieczeństwa 

przez ustalenie zasad dotyczących oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na 

potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa; 

2)   zapewnienie warunków do przeprowadzania oceny zgodności wyrobów 

przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa przez 

kompetentne i niezależne podmioty, w zakresie spełnienia wymagań zawartych w 

specyfikacjach technicznych; 

3)   zapewnienie warunków do eliminowania zagrożeń stwarzanych przez wyroby 

przeznaczone na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa dla życia i zdrowia 

użytkowników oraz dla środowiska. 

2. Ustawy nie stosuje się do: 

1)  wyrobów, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 

przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z późn. zm.; 

2)  wyrobów, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie 

informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228); 

3)  wyrobów podlegających dozorowi technicznemu, w zakresie ustawy z dnia 21 grudnia 

2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, z późn. zm.); 

4)   wyrobów posiadających oznakowanie CE, w zakresie objętym przepisami ustawy z 

dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 

2087, z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 267, poz. 2258 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 

1217); 

5) wyrobów posiadających oznakowanie , w zakresie objętym przepisami ustawy z 

dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. 

U. Nr 199, poz. 1671, z późn. zm.); 

6)   podsystemów i składników, o których mowa w ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o 

transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789, z późn. zm.); 

7)   wyrobów budowlanych, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881); 

8) wyrobów posiadających oznakowanie , w zakresie objętym przepisami ustawy z 

dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyposażeniu morskim (Dz. U. Nr 93, poz. 899); 

<8) wyposażenia morskiego, o którym mowa w ustawie z dnia … o wyposażeniu 

morskim (Dz. U. poz. …);> 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1504997:part=a7&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1555540:part=a50&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1438756&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1531173&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1601634&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1567537:part=a2&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.314470&full=1
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9)  wyrobów pozyskiwanych w ramach pilnej potrzeby operacyjnej, po zatwierdzeniu 

przez Ministra Obrony Narodowej wniosku składanego w tym zakresie przez Szefa 

Sztabu Generalnego Wojska Polskiego albo zatwierdzeniu przez ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych wniosku składanego w tym zakresie przez 

zamawiającego. 

 

 

 

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. O BEZPIECZEŃSTWIE MORSKIM (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 281) 

 

Art. 11. 

1. Statek może być używany w żegludze morskiej, jeżeli odpowiada wymaganiom 

bezpieczeństwa w zakresie jego budowy, stałych urządzeń i wyposażenia oraz warunkom 

życia i pracy na statku określonym w: 

1)   umowach międzynarodowych; 

[2)   przepisach ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyposażeniu morskim (Dz. U. poz. 

899 oraz z 2011 r. poz. 1368), zwanej dalej "ustawą o wyposażeniu morskim";] 

<2) przepisach ustawy z dnia … o wyposażeniu morskim (Dz. U. poz. …);> 

3)   przepisach ustawy. 

2. Wymagań określonych w Konwencji MLC, dotyczących warunków zakwaterowania i 

zaplecza rekreacyjnego, mogą nie spełniać statki zbudowane przed dniem 20 sierpnia 2013 

r., które spełniają wymagania określone w: 

1)   Konwencji nr 92 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej pomieszczenia 

załogi na statku (zrewidowanej w 1949 r.), przyjętej w Genewie dnia 18 czerwca 1949 

r. (Dz. U. z 1954 r. poz. 202); 

2)   Konwencji nr 133 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej pomieszczenia 

załogi na statku (postanowienia uzupełniające), przyjętej w Genewie dnia 30 

października 1970 r. (Dz. U. z 1994 r. poz. 512). 

2a. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej może uznać za obowiązujące przepisy 

techniczne w zakresie budowy statków podlegających umowom międzynarodowym i 

stałych platform wiertniczych, ich urządzeń i wyposażenia, wydawane przez organizację, 

w przypadku gdy zapewniają one bezpieczeństwo tych statków i platform. 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.314470&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1235412&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.5421&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.19000&full=1
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3. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, kierując się koniecznością zapewnienia 

bezpieczeństwa statków i stałych platform wiertniczych oraz życia i zdrowia osób na tych 

statkach i platformach, może, w drodze rozporządzenia: 

1)   uznać za obowiązujące przepisy uznanej organizacji, jeżeli spełnione są szczegółowe 

warunki określone w przepisach wydanych na podstawie pkt 2; 

2)   określić szczegółowe warunki i sposób uznawania przepisów technicznych wydanych 

przez organizację za spełniające wymagania bezpieczeństwa, mając na uwadze 

posiadane uznanie Komisji Europejskiej przez tę organizację; 

3)   zwiększyć wymagania wobec statków podlegających umowom międzynarodowym, w 

zakresie budowy statku, jego stałych urządzeń i wyposażenia w stosunku do wymagań 

określonych tymi umowami, zgodnie z ich przepisami; 

4)   wyłączyć statki podlegające umowom międzynarodowym spod działania niektórych 

postanowień tych umów, zgodnie z ich przepisami. 

4. W przypadku uznania przepisów klasyfikacyjnych organizacji innej niż uznana 

organizacja, minister właściwy do spraw gospodarki morskiej przekazuje informację w tej 

sprawie Komisji Europejskiej oraz pozostałym państwom członkowskim Unii 

Europejskiej. 

 

Art. 21. 

1. W przypadku statku zbudowanego po dniu 17 lutego 1997 r., który był uprzednio wpisany 

do rejestru okrętowego państwa trzeciego, inspekcja wstępna ma na celu dodatkowo 

sprawdzenie, czy wyposażenie statku: 

[1)   odpowiada dokumentom w zakresie wymagań określonych w ustawie o wyposażeniu 

morskim;] 

<1) odpowiada dokumentom w zakresie wymagań w rozumieniu ustawy z dnia … o 

wyposażeniu morskim;> 

2)   posiada znak zgodności lub 

[3)   może być uznane za równoważne z wyposażeniem spełniającym wymagania w 

rozumieniu ustawy o wyposażeniu morskim.] 

<3) może być uznane za równoważne z wyposażeniem spełniającym wymagania w 

rozumieniu ustawy z dnia … o wyposażeniu morskim.> 

2. Organ inspekcyjny, po przedstawieniu przez armatora dokumentów potwierdzających, że 

wyposażenie statku spełnia wymagania, o których mowa w ust. 1 pkt 3, na jego wniosek, 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.314470&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.314470&full=1
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wydaje certyfikat uznania wyposażenia za równoważne. Certyfikat ten powinien określać 

warunki i ograniczenia stosowania tego wyposażenia i powinien być przechowywany na 

statku. 

[3. Dla potwierdzenia, że wyposażenie statku może zostać uznane za równoważne, dyrektor 

urzędu morskiego może podjąć działania określone w art. 40f ustawy z dnia 30 sierpnia 

2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r. poz. 1645, z późn. zm.).] 

<3. Dla potwierdzenia, że wyposażenie statku może zostać uznane za równoważne, 

dyrektor urzędu morskiego może podjąć działania określone w art. 69 i art. 70 

ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. 

U. poz. 542, 1228 i 1579).> 

4. Koszty uzyskania dokumentów i certyfikatu, o którym mowa w ust. 2, ponosi armator. 

 

 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1531173:part=a40%28f%29:ver=2&full=1

