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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 4 lipca 2019 r. 

o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim
 

(druk nr 1232) 

 

 

 

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 181, 

1137, 1669 i 2245) 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

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

Europejskiej: 

1)
 dyrektywy 92/29/EWG z dnia 31 marca 1992 r. dotyczącej minimalnych wymagań w dziedzinie 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w celu poprawy opieki medycznej na statkach (Dz. Urz. WE L 113 z 

30.04.1992, str. 19-36, z późn. zm.); 

2)
 dyrektywy 96/98/WE z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie wyposażenia statków (Dz. Urz. WE L 46 z 

17.02.1997, str. 25, z późn. zm.); 

3)
 dyrektywy 97/70/WE z dnia 11 grudnia 1997 r. ustanawiającej zharmonizowany system bezpieczeństwa dla 

statków rybackich o długości 24 metrów i większej (Dz. Urz. WE L 34 z 09.02.1998, str. 1, z późn. zm.); 

4)
 dyrektywy 98/41/WE z dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie rejestracji osób podróżujących na pokładzie 

statków pasażerskich płynących do portów państw członkowskich Wspólnoty lub z portów państw 

członkowskich Wspólnoty (Dz. Urz. WE L 188 z 02.07.1998, str. 35, z późn. zm.); 

5)
 dyrektywy 99/35/WE z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie systemu obowiązkowych przeglądów dla 

bezpiecznej, regularnej żeglugi promów typu ro-ro i szybkich statków pasażerskich (Dz. Urz. WE L 138 z 

01.06.1999, str. 1, z późn. zm.); 

6)
 dyrektywy 2002/59/WE z dnia 27 czerwca 2002 r. ustanawiającej wspólnotowy system monitorowania i 

informacji o ruchu statków i uchylającej dyrektywę 93/75/EWG (Dz. Urz. WE L 208 z 05.08.2002, str. 10); 

7)
 dyrektywy 2003/25/WE z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie szczególnych wymogów statecznościowych 

dotyczących statków pasażerskich typu ro-ro (Dz. Urz. UE L 123/22 z 17.05.2003, str. 286); 

8)
 dyrektywy 2008/106/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia marynarzy 

(Dz. Urz. UE L 323 z 03.12.2008, str. 33); 

9)
 dyrektywy 2009/15/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wspólnych reguł i norm dotyczących organizacji 

dokonujących inspekcji i przeglądów na statkach oraz odpowiednich działań administracji morskich (Dz. 

Urz. UE L 131 z 28.05.2009, str. 47); 

10)
 dyrektywy 2009/16/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie kontroli przeprowadzanej przez państwo portu 

(Dz. Urz. UE L 131 z 28.05.2009, str. 57); 
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11)
 dyrektywy 2009/17/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniającej dyrektywę 2002/59/WE ustanawiającą 

wspólnotowy system monitorowania i informacji o ruchu statków (Dz. Urz. UE L 131 z 28.05.2009, str. 

101); 

12)
 dyrektywy 2009/21/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zgodności z wymaganiami dotyczącymi 

państwa bandery (Dz. Urz. UE L 131 z 28.05.2009, str. 132); 

13)
 dyrektywy 2009/42/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do 

przewozu rzeczy i osób drogą morską (Dz. Urz. UE L 141 z 06.06.2009, str. 29, z późn. zm.); 

14)
 dyrektywy 2009/45/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie reguł i norm bezpieczeństwa statków pasażerskich 

(Dz. Urz. UE L 163 z 25.06.2009, str. 1); 

15)
 dyrektywy 2010/36/UE z dnia 1 czerwca 2010 r. zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 

2009/45/WE w sprawie reguł i norm bezpieczeństwa statków pasażerskich (Dz. Urz. UE L 162 z 

29.06.2010, str. 1); 

16)
 dyrektywy 2010/65/UE z dnia 20 października 2010 r. w sprawie formalności sprawozdawczych dla statków 

wchodzących do portów lub wychodzących z portów państw członkowskich i uchylającej dyrektywę 

2002/6/WE (Dz. Urz. UE L 283/1 z 29.10.2010, str. 1); 

17)
 dyrektywy 2011/15/UE z dnia 23 lutego 2011 r. zmieniającej dyrektywę 2002/59/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady ustanawiającą wspólnotowy system monitorowania i informacji o ruchu statków (Dz. 

Urz. UE L 49 z 24.02.2011, str. 33) [.] <;> 

<18) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2109 z dnia 15 listopada 2017 r. 

zmieniającej dyrektywę Rady 98/41/WE w sprawie rejestracji osób podróżujących na pokładzie 

statków pasażerskich płynących do portów państw członkowskich Wspólnoty lub z portów państw 

członkowskich Wspólnoty oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/65/UE w sprawie 

formalności sprawozdawczych dla statków wchodzących do lub wychodzących z portów państw 

członkowskich (Dz. Urz. UE L 315 z 30.11.2017, str. 52); 

19) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2110 z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie 

systemu inspekcji na potrzeby bezpiecznej eksploatacji statków pasażerskich typu ro-ro i szybkich 

jednostek pasażerskich uprawiających żeglugę na linii regularnej oraz zmieniającej dyrektywę 

2009/16/WE i uchylającej dyrektywę Rady 1999/35/WE (Dz. Urz. UE L 315 z 30.11.2017, str. 61).> 

 

Art. 3. 

1. Przepisy ustawy stosuje się do: 

1)   statków morskich o polskiej przynależności; 

2)   statków morskich o obcej przynależności znajdujących się na: 

a)  polskich morskich wodach wewnętrznych lub na polskim morzu terytorialnym w 

zakresie przepisów rozdziału 3 oddziału 2 i rozdziału 5 z wyjątkiem art. 86 ust. 3, 

uwzględniając postanowienia umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita 

Polska jest stroną, 
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b)  polskich obszarach morskich, w zakresie przepisów o monitorowaniu i informacji 

o ruchu statków. 

<1a. Przepisy ustawy stosuje się również do statków pasażerskich typu ro-ro i szybkich 

statków pasażerskich o obcej przynależności w zakresie dotyczącym 

przeprowadzania inspekcji w trakcie uprawiania żeglugi na linii regularnej poza 

polskimi obszarami morskimi.> 

2. Do statków żeglugi śródlądowej uprawiających żeglugę na wodach morskich oraz stałych 

platform wiertniczych przepisy ustawy stosuje się w zakresie w niej określonym. 

 

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; 

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, z 

2016 r. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1273); 

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;] 

<5) statku pasażerskim typu ro-ro – należy przez to rozumieć statek pasażerski 

przystosowany do wtaczania na statek i wytaczania ze statku pojazdów drogowych 

lub szynowych;> 

<5a) szybkim statku pasażerskim – należy przez to rozumieć jednostkę szybką 

w rozumieniu prawidła 1/3 rozdziału X Międzynarodowej konwencji 

o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, sporządzonej w Londynie dnia 1 listopada 

1974 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 869 oraz z 2017 r. poz. 142), zwanej dalej „Konwencją 

SOLAS”, przewożącą więcej niż 12 pasażerów;> 
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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)   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 

lub rekreacji, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze 

śródlądowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2128); 

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 
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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;] 

<12) żegludze na linii regularnej – należy przez to rozumieć żeglugę obejmującą serię 

podróży statku wykonywanych w celu obsługi ruchu między tymi samymi dwoma 

portami lub większą liczbą tych samych portów lub serię podróży statku z tego 

samego portu i z powrotem bez zawijania do portów pośrednich, wykonywanych: 

a) zgodnie z opublikowanym rozkładem rejsów albo 

b) w taki sposób, że podróże te są na tyle regularne lub częste, że stanowią dający się 

wyróżnić systematyczny szereg połączeń;> 

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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<26a) systemie THETIS EU – należy przez to rozumieć system informacyjny 

opracowany i obsługiwany przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Morskiego, 

zwaną dalej „EMSA”, wspomagający realizację zadań inspekcji państwa portu oraz 

inspekcji państwa bandery, w szczególności w zakresie inspekcji statków 

pasażerskich typu ro-ro oraz szybkich statków pasażerskich, będący platformą do 

wymiany informacji i raportowania o wynikach inspekcji i kontroli 

przeprowadzonych zgodnie z przepisami ustawy;> 

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: 
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[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, z 1986 r. poz. 177 

oraz z 2017 r. poz. 142) 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 w 

Londynie dnia 11 listopada 1988 r. (Dz. U. z 2008 r. poz. 1173), zwaną dalej 

"Konwencją SOLAS",] 

<a) Konwencję 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, z 2016 r. poz. 1979 oraz z 2017 r. poz. 1449) 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), 
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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 oraz z 

2017 r. poz. 512), 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", 

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. 20. 

[1. W ramach inspekcji państwa bandery statek o polskiej przynależności podlega inspekcji: 

1)   wstępnej - przeprowadzanej w celu uzyskania po raz pierwszy certyfikatu 

wymaganego dla danego statku, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 23 

ust. 4; 

2)   rocznej - przeprowadzanej w celu potwierdzenia ważności certyfikatu, corocznie w 

okresie od trzech miesięcy przed upływem daty rocznicowej do trzech miesięcy po tej 

dacie; 
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3)   pośredniej - przeprowadzanej w celu potwierdzenia ważności certyfikatu, w okresie 

trzech miesięcy przed lub trzech miesięcy po drugiej lub trzeciej dacie rocznicowej 

certyfikatu, i zastępującej odpowiednio drugą lub trzecią inspekcję roczną, a w 

przypadku statków niepodlegających inspekcjom rocznym przeprowadzanej między 

drugą a trzecią datą rocznicową; 

4)   odnowieniowej - przeprowadzanej w związku z upływem ważności certyfikatu w celu 

wydania nowego certyfikatu, nie wcześniej niż 3 miesiące przed utratą jego ważności i 

nie później niż w dniu utraty ważności tego certyfikatu; 

5)   doraźnej - przeprowadzanej w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia, że statek 

został uszkodzony lub że nastąpiła zmiana w jego kadłubie, urządzeniach lub 

wyposażeniu, jeżeli uszkodzenie lub zmiana mogą wpłynąć na stan bezpieczeństwa 

statku, a także w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia, że położenie linii 

ładunkowej statku nie odpowiada wskazaniom zawartym w świadectwie wolnej burty.] 

<1. W ramach inspekcji państwa bandery statek o polskiej przynależności podlega 

inspekcji: 

1) wstępnej – przeprowadzanej w celu uzyskania po raz pierwszy certyfikatu 

wymaganego dla danego statku; 

2) rocznej – przeprowadzanej corocznie w celu potwierdzenia ważności certyfikatu; 

3) pośredniej – przeprowadzanej w celu potwierdzenia ważności certyfikatu, 

zastępującej odpowiednio drugą lub trzecią inspekcję roczną, a w przypadku 

statku niepodlegającego inspekcji rocznej, przeprowadzanej między drugą 

a trzecią datą rocznicową; 

4) odnowieniowej – przeprowadzanej w związku z upływem ważności certyfikatu w 

celu wydania nowego certyfikatu; 

5) doraźnej – przeprowadzanej w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia, że 

statek został uszkodzony lub nastąpiła zmiana w jego kadłubie, urządzeniach lub 

wyposażeniu, jeżeli uszkodzenie lub zmiana mogą wpłynąć na stan 

bezpieczeństwa statku, a także w przypadku gdy statek zmienia klasę lub 

przedsiębiorstwo odpowiedzialne za eksploatację statku w rozumieniu Kodeksu 

ISM albo w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia, że położenie linii 

ładunkowej statku nie odpowiada wskazaniom zawartym w świadectwie wolnej 

burty; 
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6) w trakcie uprawiania żeglugi na linii regularnej – przeprowadzanej w trakcie 

podróży na statku pasażerskim typu ro-ro i szybkim statku pasażerskim, 

uprawiających żeglugę: 

a) między portem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a portem leżącym na 

terytorium państwa trzeciego albo 

b) na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej, na których mogą pływać 

statki pasażerskie klasy A zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 

86 ust. 10.> 

1a. Typy i rodzaje statków nieobjętych umowami międzynarodowymi, niepodlegających 

poszczególnym rodzajom inspekcji, określonym w ust. 1, określają, w zależności od ich 

pojemności brutto (GT), długości, przeznaczenia i sposobu eksploatacji, przepisy wydane 

na podstawie art. 23 ust. 4 i 5. 

1b. W ramach inspekcji państwa bandery organ inspekcyjny weryfikuje i zatwierdza plany, 

instrukcje, poradniki i inne dokumenty wymagane dla statku przepisami wydanymi na 

podstawie art. 86 ust. 3 lub umowami międzynarodowymi. 

2. Inspekcja doraźna może być przeprowadzona również: 

1)   po zatrzymaniu statku - w celu weryfikacji wykrytych uchybień oraz ustalenia 

przyczyn ich powstania; 

2)   przed wyjściem statku z polskiego portu, dla statku: 

a)  okazjonalnie wychodzącego w podróże międzynarodowe, lub który będzie poddany 

inspekcji państwa portu w następnym porcie zgodnie ze wskazaniem w systemie 

THETIS, 

b)  o profilu wysokiego ryzyka; 

3)   w celu nadzorowania prawidłowości działań uznanych organizacji upoważnionych do 

wykonywania zadań administracji morskiej; 

4)   w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia, że statek jest załadowany ponad granice 

dozwolone w świadectwie wolnej burty; 

5)   z innych przyczyn uznanych przez organ inspekcyjny za konieczne ze względu na 

bezpieczeństwo statku. 

<3. Inspekcja, o której mowa w ust. 1 pkt 6, może być przeprowadzana w połączeniu lub 

jednocześnie z przeglądem statku dokonywanym przez uznaną organizację 

sprawującą nadzór techniczny nad statkiem, pod warunkiem że są przestrzegane 

procedury i wytyczne dotyczące przeglądów zgodnie ze zharmonizowanym systemem 
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nadzoru i certyfikacji (HSSC), o którym mowa w prawidle 6 rozdziału I Konwencji 

SOLAS, lub procedury służące osiągnięciu tego samego celu.> 

 

Art. 23. 

1. Organ inspekcyjny wydaje, na podstawie pozytywnych wyników przeprowadzanych 

inspekcji państwa bandery, odpowiednie certyfikaty lub karty bezpieczeństwa, określone 

na podstawie ust. 4 i 5. W certyfikatach i kartach bezpieczeństwa ustala się okres ich 

ważności. 

1a. W przypadku niezgłoszenia statku do inspekcji zgodnie [z art. 20 ust. 1 pkt 1-4] 

<z art. 20 ust. 1 pkt 1–4 i 6> lub negatywnego wyniku inspekcji, certyfikat traci 

ważność. 

2. Organ inspekcyjny pobiera opłatę za: 

1)   przeprowadzenie inspekcji lub audytu, 

2)   wydanie lub potwierdzenie ważności certyfikatu, karty bezpieczeństwa, dokumentu 

zgodności lub dokumentu tymczasowego 

- w wysokości określonej w załączniku do ustawy. Opłata stanowi dochód budżetu 

państwa. 

<2a. W przypadku gdy czynności, o których mowa w ust. 2, wykonuje konsul, pobiera 

on opłatę zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 118 ustawy z dnia 

25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2141 oraz z 2019 r. 

poz. 60).> 

3. W przypadku gdy czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 1, wykonuje uznana organizacja 

upoważniona do wykonywania zadań administracji morskiej, dochód budżetu państwa 

stanowi 10% opłaty ustalonej w załączniku do ustawy. 

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

terminy, tryb i zakres przeprowadzania poszczególnych rodzajów inspekcji i audytów, a 

także rodzaje i wzory certyfikatów kierując się koniecznością zapewnienia 

bezpieczeństwa statków, z uwzględnieniem postanowień umów międzynarodowych oraz 

przepisów Unii Europejskiej w zakresie wymagań dotyczących państwa bandery, a dla 

statków rybackich o długości co najmniej 24 m - przepisów Unii Europejskiej 

ustanawiających zharmonizowany system bezpieczeństwa dla takich statków. 

5. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia: 
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1)   rodzaje, tryb i zakres przeprowadzania inspekcji jachtów morskich, w zależności od 

rodzaju i długości jachtu oraz używania jachtu zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa, 

2)   elementy, jakie zawiera instrukcja bezpieczeństwa jachtu morskiego, oraz wytyczne 

dotyczące jej opracowania oraz stosowania, 

3)   sposób weryfikowania przez organ inspekcyjny prawidłowości opracowania i 

sprawdzenia wpływu stosowania instrukcji bezpieczeństwa jachtu morskiego na 

poziom ryzyka wystąpienia zagrożeń zidentyfikowanych w związku z prowadzoną 

działalnością lub uprawianą żeglugą, 

4)   wzór karty bezpieczeństwa jachtu morskiego 

- kierując się koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa jachtów morskich, z 

uwzględnieniem postanowień umów międzynarodowych oraz przepisów Unii 

Europejskiej w zakresie wymagań dotyczących państwa bandery. 

 

Art. 25. 

1. Inspekcje, o których mowa w art. 20 ust. 1 i art. 24, powinny być poprzedzone przeglądami 

statku dokonywanymi przez uznaną organizację sprawującą nadzór techniczny nad 

statkiem. 

<1a. W przypadku statków pasażerskich typu ro-ro i szybkich statków pasażerskich 

wymóg, o którym mowa w ust. 1, uważa się za spełniony, jeżeli statek posiada ważne 

świadectwo klasy.> 

2. Nadzór techniczny organizacji sprawowany jest podczas budowy, odbudowy, przebudowy i 

remontu statku, jego stałych urządzeń i wyposażenia, a także podczas eksploatacji statku. 

3. Potwierdzeniem dokonania przeglądu, o którym mowa w ust. 1, jest ważne świadectwo 

klasy statku. 

4. Inspekcje, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1 i art. 24, powinny być poprzedzone 

kontrolą Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej pod względem 

spełnienia wymagań międzynarodowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

warunków sanitarnych i zdrowotnych, zgodnie z przepisami prawa pracy i przepisami o 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

Art. 27. 

[1. W przypadku stwierdzenia w wyniku inspekcji państwa bandery, że stan statku lub sposób 

jego załadowania stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa na morzu, życia lub środowiska 

morskiego, albo warunki pracy lub życia marynarzy nie spełniają wymagań określonych 
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w Konwencji MLC, organ inspekcyjny, w drodze decyzji, zatrzymuje statek, zabrania 

użycia statku lub wstrzymuje operacje, podczas których zostały stwierdzone 

nieprawidłowości, wskazując jednocześnie uchybienia, które należy usunąć, mając na 

uwadze stopień stwarzanego zagrożenia. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej 

wykonalności.] 

<1. W przypadku stwierdzenia w wyniku inspekcji państwa bandery, że stan statku lub 

sposób jego załadowania stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa na morzu lub 

poważne zagrożenie dla zdrowia, życia lub środowiska morskiego, lub warunki 

pracy lub życia marynarzy nie spełniają wymagań określonych w Konwencji MLC, 

organ inspekcyjny, w drodze decyzji, zatrzymuje statek lub wstrzymuje operacje, 

podczas których zostały stwierdzone nieprawidłowości, wskazując jednocześnie 

uchybienia, które należy usunąć, mając na uwadze stopień stwarzanego zagrożenia. 

Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.> 

2. W przypadku stwierdzenia w wyniku inspekcji państwa bandery, że stan statku nie czyni 

go niezdatnym do żeglugi, lecz nie pozwala na użycie go do żeglugi w sposób zamierzony 

przez armatora, organ inspekcyjny, w drodze decyzji, zabrania użycia statku w sposób 

zamierzony, wskazując jednocześnie uchybienia, które należy usunąć, aby statek mógł 

być w ten sposób użyty. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. 

<3. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w ust. 1 albo 2, organ inspekcyjny 

doręcza decyzję kapitanowi statku niezwłocznie po zakończeniu inspekcji. 

Armatorowi oraz kapitanowi statku przysługuje prawo do wniesienia odwołania 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2, jeżeli naprawa nie może zostać dokonana 

w porcie, w którym nieprawidłowości zostały wykryte, organ inspekcyjny, w drodze 

decyzji, może zezwolić statkowi na przepłynięcie do odpowiedniej stoczni 

remontowej. 

5. W przypadku gdy ogólny stan statku znacząco odbiega od wymagań w zakresie 

bezpieczeństwa, inspektor w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe może 

wstrzymać inspekcję statku do czasu, gdy zostaną podjęte niezbędne działania w celu 

usunięcia zagrożenia bezpieczeństwa życia lub zdrowia załogi i pasażerów oraz 

zapewnienia spełnienia przez statek wymagań określonych w umowach 

międzynarodowych. 
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6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, stosuje się przepis ust. 1. 

7. W celu zmniejszenia zatłoczenia statków w porcie, organ inspekcyjny może wydać 

zgodę, o ile nie stwarza to zagrożenia, na przemieszczenie zatrzymanego statku do 

innej części portu. Przy podejmowaniu decyzji o zatrzymaniu statku lub o 

zwolnieniu statku z zatrzymania organ inspekcyjny nie uwzględnia istniejącego lub 

mogącego powstać zatłoczenia. 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, podmiot zarządzający portem ułatwia 

działania zmierzające do zmniejszenia zatłoczenia statków w porcie. 

9. Przy wykonywaniu obowiązków organ inspekcyjny podejmuje wszelkie środki, aby 

uniknąć bezpodstawnego zatrzymania lub opóźnienia statku w porcie. W przypadku 

gdy statek jest bezpodstawnie zatrzymany lub opóźniony, armatorowi statku 

przysługuje odszkodowanie zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. W każdym 

przypadku zarzutu bezpodstawnego zatrzymania lub opóźnienia statku, ciężar 

dowodu spoczywa na armatorze statku.> 

 

<Art. 27a. 

1. Decyzję o zwolnieniu statku z zatrzymania oraz decyzję o cofnięciu wstrzymania 

operacji wydaje organ inspekcyjny po ponownej inspekcji statku, w przypadku gdy 

stwierdził usunięcie uchybień. 

2. Za przeprowadzenie ponownej inspekcji organ inspekcyjny pobiera opłatę określoną 

w załączniku do ustawy. Opłata stanowi dochód budżetu państwa. 

3. Ponowną inspekcję przeprowadza się po uiszczeniu opłaty, o której mowa w ust. 2. 

4. Koszty postoju statku w porcie powstałe w związku z zatrzymaniem statku pokrywa 

armator w wysokości określonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 

1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 1933). Organ 

inspekcyjny wydaje zgodę na wyjście statku z portu po uiszczeniu przez armatora 

pełnej opłaty związanej z postojem statku w porcie lub po przedłożeniu przez 

armatora listu gwarancyjnego o pokryciu kosztów postoju w porcie. 

 

Art. 27b. 

1. Organ inspekcyjny niezwłocznie zamieszcza w systemie THETIS EU informacje o: 

1) wynikach inspekcji statków pasażerskich typu ro-ro i szybkich statków 

pasażerskich; 
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2) wydaniu decyzji o zatrzymaniu statku pasażerskiego typu ro-ro albo szybkiego 

statku pasażerskiego oraz o zmianie dotyczącej tych decyzji. 

2. Organ inspekcyjny w terminie 72 godzin od chwili wprowadzenia informacji do 

systemu THETIS EU dokonuje ich potwierdzenia. 

 

Art. 27c. 

1. Do postępowań w sprawie decyzji wydanych przez konsulów jako organy inspekcyjne 

za granicą stosuje się przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne. 

2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, organem wyższego stopnia jest minister 

właściwy do spraw gospodarki morskiej.> 

 

Art. 38. 

1. Organ inspekcyjny przeprowadza inspekcje: 

1)   okresowe - w odstępach czasu zależnych od profilu ryzyka statku wynikających z 

systemu THETIS; 

2)   dodatkowe - niezależnie od czasu, jaki upłynął od ostatniej inspekcji okresowej, w 

przypadku statków, do których mają zastosowanie czynniki nadrzędne określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 58 pkt 5; 

3)   ponowne - po usunięciu przez statek uchybień, które doprowadziły do zatrzymania 

statku lub zakazu wejścia do portu; 

[4)   specjalne - dla promów pasażerskich typu ro-ro oraz szybkich statków pasażerskich, 

uprawiających żeglugę regularną.] 

<4) statków pasażerskich typu ro-ro oraz szybkich statków pasażerskich, 

uprawiających żeglugę na linii regularnej.> 

2. Inspekcję dodatkową przeprowadza się również w przypadku wystąpienia 

nieprzewidzianych okoliczności określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 58 

pkt 5, jeżeli konieczność jej przeprowadzenia wynika z wiedzy i doświadczenia 

zawodowego inspektora. 

Art. 41. 

1. Organ inspekcyjny przeprowadza rozszerzoną inspekcję statku należącego do kategorii: 

1)   statków o profilu wysokiego ryzyka - w przypadku inspekcji okresowych; 

2)   statków pasażerskich, zbiornikowców olejowych, gazowców, chemikaliowców lub 

masowców, starszych niż 12 lat - w przypadku inspekcji okresowych; 
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3)   statków, o których mowa w pkt 1 i 2 - w przypadku inspekcji dodatkowych, jeżeli 

konieczność przeprowadzenia inspekcji rozszerzonej wynika z wiedzy i 

doświadczenia zawodowego inspektora; 

4)   statków podlegających inspekcji ponownej, którym wydano zakaz wejścia do portu. 

2. Armator, kapitan lub przedstawiciel kapitana statku podlegającego inspekcji rozszerzonej, 

przynajmniej na trzy dni przed spodziewanym zawinięciem do portu lub przed wyjściem z 

ostatniego portu, jeżeli podróż ma trwać krócej niż trzy dni, przekazuje organowi 

inspekcyjnemu informacje dotyczące: 

1)   identyfikacji statku; 

2)   planowanego czasu postoju statku w porcie; 

3)   planowanych operacji, w tym operacji przeładunkowych i bunkrowania; 

4)   planowanych inspekcji państwa bandery, przeglądów oraz prac remontowych; 

5)   daty ostatniej rozszerzonej inspekcji w porcie państwa-strony Memorandum 

Paryskiego; 

6)   rodzaju konstrukcji kadłuba, stanu zapełnienia zbiorników ładunkowych i 

balastowych oraz ilości i rodzaju ładunku - w przypadku zbiornikowców. 

3. Po otrzymaniu informacji, o których mowa w ust. 2, w przypadku gdy inspekcja 

rozszerzona nie zostanie przeprowadzona, organ inspekcyjny niezwłocznie informuje 

statek o tym fakcie. 

4. Armator lub kapitan statku podlegającego inspekcji rozszerzonej zapewnia, aby w 

harmonogramie eksploatacyjnym statku przewidziany został czas wystarczający na 

przeprowadzenie tej inspekcji. 

5. Statek pozostaje w porcie do czasu zakończenia inspekcji rozszerzonej, z zachowaniem 

środków kontroli w zakresie ochrony żeglugi i portów. 

[6. Przepisy ust. 2-5 stosuje się odpowiednio w przypadku inspekcji specjalnych 

przeprowadzanych dla promów pasażerskich typu ro-ro oraz szybkich statków 

pasażerskich.] 

[Art. 46. 

1. W przypadku stwierdzenia w wyniku inspekcji specjalnej, że statek pasażerski typu ro-ro 

lub szybki statek pasażerski, uprawiający regularną żeglugę pasażerską, nie spełnia 

wymagań z zakresu tej inspekcji określonych na podstawie art. 58 pkt 3 lub wykryte 

uchybienia stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa statku, osób na nim 
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przebywających albo dla środowiska morskiego, organ inspekcyjny, w drodze decyzji, 

wydaje zakaz używania statku. 

2. Decyzji o zakazie używania statku nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. 

3. Decyzję o cofnięciu zakazu używania statku wydaje organ inspekcyjny po ponownej 

inspekcji, podczas której stwierdzono usunięcie uchybień. Do inspekcji ponownej stosuje 

się przepisy art. 45.] 

[Art. 47. 

1. Inspekcje specjalne przeprowadzane w ramach inspekcji wstępnej oraz okresowej promów 

pasażerskich typu ro-ro oraz szybkich statków pasażerskich, uprawiających żeglugę 

regularną, oznacza się w systemie THETIS jako inspekcje bardziej szczegółowe lub 

rozszerzone. Inspekcje te uwzględnia się przy określaniu profilu ryzyka statku, 

częstotliwości inspekcji, wyborze statków do inspekcji oraz przy wyznaczaniu stopnia 

wykonania zobowiązań inspekcyjnych Rzeczypospolitej Polskiej w systemie THETIS. 

2. Nie naruszając przepisów dotyczących wydawania decyzji w sprawie zakazu używania 

statku, organ inspekcyjny stosuje w stosunku do statków, o których mowa w ust. 1, 

przepisy dotyczące usuwania uchybień, zatrzymania statku, zakazu wejścia do portu, 

działań podejmowanych w wyniku inspekcji, zatrzymania statku i zakazu wejścia statku do 

portu.] 

<Art. 47. 

Wyniki inspekcji statków pasażerskich typu ro-ro i szybkich statków pasażerskich, 

uprawiających żeglugę na linii regularnej, wprowadza się do systemu THETIS i 

uwzględnia podczas kalkulowania profilu ryzyka statku, częstotliwości przeprowadzania 

inspekcji oraz wybierania statków do inspekcji, a także do celów obliczania udziału 

Rzeczypospolitej Polskiej w ogólnej liczbie inspekcji przeprowadzanych corocznie w 

regionie Memorandum Paryskiego, o którym mowa w art. 36.> 

 

Art. 48. 

[1. Organ inspekcyjny wydaje statkowi zakaz wejścia do portu, jeżeli statek został zatrzymany 

przez organ inspekcyjny lub organ ten zakazał używania statku, w przypadku gdy jest to: 

1)   trzeci z kolei zakaz używania statku lub trzecie zatrzymanie w państwie-stronie 

Memorandum Paryskiego w ciągu ostatnich 36 miesięcy, a zatrzymany statek podnosi 

banderę państwa, które znajduje się na czarnej liście, o której mowa w art. 32, albo 
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2)   trzeci z kolei zakaz używania statku lub trzecie zatrzymanie w państwie-stronie 

Memorandum Paryskiego w ciągu ostatnich 24 miesięcy, a zatrzymany statek podnosi 

banderę państwa, które znajduje się na szarej liście, o której mowa w art. 32.] 

<1. Organ inspekcyjny wydaje statkowi zakaz wejścia do portu, jeżeli statek został 

zatrzymany przez organ inspekcyjny, w przypadku gdy jest to: 

1) trzecie zatrzymanie w państwie-stronie Memorandum Paryskiego w ciągu 

ostatnich 36 miesięcy, a zatrzymany statek podnosi banderę państwa, które 

znajduje się na czarnej liście, o której mowa w art. 32, albo 

2) trzecie zatrzymanie w państwie-stronie Memorandum Paryskiego w ciągu 

ostatnich 24 miesięcy, a zatrzymany statek podnosi banderę państwa, które 

znajduje się na szarej liście, o której mowa w art. 32.> 

2. Przed wydaniem decyzji, o której mowa w ust. 1, organ inspekcyjny powiadamia na piśmie 

kapitana statku o swoim zamiarze, informując jednocześnie, że decyzji nadany będzie 

rygor natychmiastowej wykonalności z chwilą uzyskania przez statek zgody na wyjście z 

portu. Zgodę na wyjście z portu wydaje się po usunięciu uchybień, które doprowadziły do 

zatrzymania statku. 

Art. 53. 

1. Organ inspekcyjny doręcza decyzje, o których mowa w art. 43 ust. 1, 6 i 10, art. 45 ust. 1, 

art. 48 ust. 1, art. 49 ust. 9, art. 50 ust. 1 i 6, art. 51 ust. 1 i 2 oraz art. 52 ust. 1, w formie 

pisemnej przez inspektora, upoważnioną osobę, pocztę, przy użyciu telefaksu lub poczty 

elektronicznej, a w szczególnych przypadkach ogłasza ustnie. W razie doręczenia decyzji 

przy użyciu telefaksu lub poczty elektronicznej, dowodem doręczenia jest potwierdzenie 

transmisji danych. 

2. Kopie decyzji, o których mowa w art. 48 ust. 1, art. 49 ust. 9, art. 50 ust. 1 i 6 oraz w art. 52 

ust. 1, organ inspekcyjny niezwłocznie doręcza: 

1)   władzom państwa bandery statku; 

2)   uznanej organizacji, która wydała odpowiednie certyfikaty statku; 

3)   państwom-stronom Memorandum Paryskiego; 

4)   Sekretariatowi Memorandum Paryskiego; 

5)   Komisji Europejskiej. 

[3. Armatorowi lub kapitanowi statku przysługuje prawo do wniesienia odwołania od decyzji 

o zatrzymaniu statku, wstrzymaniu operacji, zakazie używania statku lub o zakazie wejścia 

do portu, zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego.] 
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<3. Armatorowi oraz kapitanowi statku przysługuje prawo do wniesienia odwołania od 

decyzji o zatrzymaniu statku, wstrzymaniu operacji lub zakazie wejścia do portu, 

zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego.> 

4. W przypadku gdy w wyniku odwołania od decyzji o zatrzymaniu statku lub o zakazie 

wejścia statku do portu, decyzja ta została uchylona albo zmieniona, minister właściwy do 

spraw gospodarki morskiej informuje o tym Komisję Europejską, w terminie 24 godzin od 

dnia uchylenia albo zmiany decyzji, w celu podania tej informacji do publicznej 

wiadomości zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi inspekcji państwa portu. 

 

Art. 58. 

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   sposób funkcjonowania inspekcji państwa portu, 

2)   tryb przeprowadzania inspekcji przez inspektora inspekcji państwa portu, 

3)   zakres i sposób przeprowadzania poszczególnych rodzajów inspekcji, 

4)   listę dokumentów podlegających inspekcji, 

5)   czynniki nadrzędne i nieprzewidziane okoliczności uzasadniające przeprowadzenie 

inspekcji dodatkowej, 

6)   sposób kwalifikowania statków do inspekcji, 

7)   okoliczności przeprowadzania inspekcji bardziej szczegółowej, 

8)   szczegółowe kryteria uzasadniające zatrzymanie statku i wstrzymanie operacji, 

9)   szczegółowe kwalifikacje wymagane od inspektora inspekcji państwa portu, 

10)  wzór dokumentu identyfikacyjnego inspektora inspekcji państwa portu, 

11)  sposób przekazywania informacji, o których mowa w art. 60, 

[12)  wzory decyzji, o których mowa w art. 43 ust. 1 i 6, art. 45 ust. 1, art. 46 ust. 1 i 3, 

art. 48 ust. 1, art. 49 ust. 9, art. 50 ust. 1 i 6 oraz w art. 54 ust. 1] 

<12) wzory decyzji, o których mowa w art. 43 ust. 1 i 6, art. 45 ust. 1, art. 48 ust. 1, 

art. 49 ust. 9, art. 50 ust. 1 i 6 oraz art. 54 ust. 1> 

- kierując się koniecznością realizacji zadań organów inspekcyjnych określonych w 

ustawie, Memorandum Paryskim oraz w przepisach Unii Europejskiej dotyczących 

inspekcji państwa portu, a także potrzebą podniesienia poziomu bezpieczeństwa 

morskiego, ochrony środowiska morskiego oraz warunków życia i pracy na statkach 

morskich. 

 



- 21 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

Art. 86. 

1. Wymagania w zakresie bezpiecznego uprawiania żeglugi przez statki określają 

postanowienia wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych, w tym 

Konwencji SOLAS. 

2. Statek oraz jednostka pływająca Straży Granicznej i Policji są obowiązane przestrzegać 

zasad bezpieczeństwa żeglugi określonych postanowieniami rozdziału V Konwencji 

SOLAS. 

3. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej w porozumieniu z ministrem właściwym 

do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki 

bezpiecznego uprawiania żeglugi, uwzględniając postanowienia rozdziału V Konwencji 

SOLAS. 

3a. W przypadku gdy cechy konstrukcyjne statku nie pozwalają na zastosowanie wymagań 

określonych przepisami wydanymi na podstawie ust. 3 lub gdy jest to uzasadnione ze 

względu na rejon lub warunki żeglugi możliwe jest, na wniosek armatora, zwolnienie 

statku z obowiązku spełniania tych wymagań albo wyrażenie zgody na zastosowanie 

środków równoważnych w zakresie wyposażenia i konstrukcji statku, pod warunkiem że 

poziom bezpieczeństwa żeglugi nie zostanie zmniejszony. 

3b. Zwolnienie statku z obowiązku spełniania wymagań określonych przepisami wydanymi 

na podstawie ust. 3 lub wyrażenie zgody na zastosowanie środków równoważnych w 

zakresie wyposażenia i konstrukcji statku lub odmowa wydania zwolnienia lub wyrażenia 

zgody na zastosowanie środków równoważnych w zakresie wyposażenia i konstrukcji 

statku następuje, w drodze decyzji, właściwego dyrektora urzędu morskiego. 

3c. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowe warunki i tryb zwolnienia statku z obowiązku spełniania wymagań 

określonych przepisami wydanymi na podstawie ust. 3 lub wyrażenia zgody na 

zastosowanie środków równoważnych w zakresie wyposażenia i konstrukcji statku oraz 

szczegółowe warunki eksploatacyjne, których spełnianie uzasadnia zastosowanie 

zwolnień lub środków równoważnych, mając na uwadze potrzebę zapewnienia 

odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa żeglugi. 

4. Minister Obrony Narodowej może, w drodze rozporządzenia, poddać jednostki pływające 

Marynarki Wojennej wszystkim lub niektórym postanowieniom rozdziału V Konwencji 

SOLAS, kierując się względami bezpiecznego uprawiania żeglugi oraz charakterem 

wykonywanych zadań przez te jednostki pływające. 
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5. Polskie obszary morskie oznakowuje się zgodnie z przepisami międzynarodowymi w 

zakresie oznakowania nawigacyjnego, w sposób określony w przepisach wydanych na 

podstawie ust. 6. 

6. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, sposób 

oznakowania nawigacyjnego polskich obszarów morskich, z uwzględnieniem 

obowiązujących systemów tego oznakowania. 

7. (uchylony). 

8. Na polskich obszarach morskich wyznacza się strefy eksploatacji statków pasażerskich w 

żegludze krajowej oraz, gdy jest to uzasadnione, strefy czasowo ograniczonej eksploatacji, 

w których w zależności od posiadanej klasy statki te mogą uprawiać bezpieczną żeglugę. 

9. Statek pasażerski w żegludze krajowej może uprawiać żeglugę w strefie eksploatacji 

odpowiedniej dla klasy posiadanej przez ten statek. 

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

wykazy obszarów pasażerskiej żeglugi krajowej, strefy całorocznej eksploatacji oraz, gdy 

jest to uzasadnione, strefy czasowo ograniczonej eksploatacji statków w pasażerskiej 

żegludze krajowej, z uwzględnieniem klasy statków pasażerskich, oraz kierując się 

względami bezpiecznego uprawiania żeglugi. 

[11. Promy pasażerskie typu ro-ro mogą uprawiać regularną międzynarodową żeglugę 

pasażerską do portów lub z portów Rzeczypospolitej Polskiej na wyznaczonych obszarach 

morza, w zależności od spełnianych przez nie szczególnych wymagań stateczności. 

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

wykazy polskich obszarów morskich, po których pływają promy pasażerskie typu ro-ro, o 

których mowa w ust. 11, z uwzględnieniem danych dotyczących znaczącej wysokości fali, 

rozumianej jako średnia wysokość jednej trzeciej najwyższych wysokości fal 

obserwowanych na danym obszarze. 

13. Obszary, o których mowa w ust. 12, ustala się z państwami członkowskimi Unii 

Europejskiej, a gdy jest to uzasadnione i możliwe, z pozostałymi państwami znajdującymi 

się na obu końcach regularnego połączenia promowego.] 

<11. Statki pasażerskie typu ro-ro mogą uprawiać międzynarodową żeglugę na linii 

regularnej do portów lub z portów Rzeczypospolitej Polskiej na wyznaczonych 

obszarach morza, w zależności od spełnianych przez nie szczególnych wymagań 

stateczności. 
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12. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, 

wykazy polskich obszarów morskich, po których pływają statki pasażerskie typu ro-

ro, o których mowa w ust. 11, z uwzględnieniem danych dotyczących znaczącej 

wysokości fali, rozumianej jako średnia wysokość jednej trzeciej najwyższych 

wysokości fal obserwowanych na danym obszarze. 

13. Obszary, o których mowa w ust. 12, ustala się z państwami członkowskimi Unii 

Europejskiej, a gdy jest to uzasadnione i możliwe, z pozostałymi państwami 

znajdującymi się na obu końcach regularnego połączenia obsługiwanego przez statki 

pasażerskie typu ro-ro.> 

14. O wejściu w życie rozporządzeń, o których mowa w ust. 10 i 12, a także ich zmian, 

minister właściwy do spraw gospodarki morskiej informuje Komisję Europejską. 

 

Art. 91. 

1. W celu zapewnienia wymiany informacji o statkach lub zdarzeniach, stanowiących 

potencjalne niebezpieczeństwo dla żeglugi lub zagrożenie bezpieczeństwa na morzu, 

bezpieczeństwa ludzi lub środowiska morskiego, których skutki mogą rozciągać się na 

polskie obszary morskie lub na obszary morskie innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej oraz monitorowania ruchu statków, obejmującego zarządzanie i nadzór nad 

ruchem statków, ustanawia się Narodowy System Monitorowania Ruchu Statków i 

Przekazywania Informacji, zwany dalej "Narodowym System SafeSeaNet". W ramach 

nadzoru nad ruchem statków Służba VTS może wydawać statkom instrukcje, zalecenia i 

nakazy. 

<1a. Informacje, o których mowa w art. 103 i art. 108 ust. 1, są przekazywane 

uprawnionym podmiotom poprzez Krajowy Pojedynczy Punkt Kontaktowy, zwany 

dalej „pojedynczym punktem kontaktowym”, będący platformą elektroniczną 

łączącą Narodowy System SafeSeaNet, elektroniczny system administracji celnej i 

systemy elektroniczne służące przekazywaniu informacji przez armatora lub 

kapitana statku.> 

2. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   sposób funkcjonowania i organizację Narodowego Systemu SafeSeaNet, 

2)   zakres zadań Służby VTS, 

3)   sposób przekazywania informacji o statkach, o których mowa w art. 90 ust. 1, oraz 

podmioty, którym przekazuje się te informacje, 
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4)   sposób rozpowszechniania informacji o zdarzeniach, o których mowa w art. 88 ust. 1, 

oraz o statkach, o których mowa w art. 90 ust. 1, 

5)   wymagania wobec systemów teleinformatycznych działających w ramach 

Narodowego Systemu SafeSeaNet 

- kierując się koniecznością zapewnienia realizacji zadań w zakresie monitorowania ruchu 

statków, a także koniecznością zapewnienia infrastruktury niezbędnej do 

wykonywania tych zadań, w celu poprawy bezpieczeństwa i efektywności ruchu 

statków, skuteczności działań ratowniczych w razie wypadków lub w sytuacjach 

potencjalnie niebezpiecznych na morzu oraz działań w zakresie zapobiegania i 

wykrywania zanieczyszczeń powodowanych przez statki. 

 

Art. 92. 

1. W celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania Narodowego Systemu SafeSeaNet 

minister właściwy do spraw gospodarki morskiej powołuje Krajowego Koordynatora 

Narodowego Systemu Monitorowania Ruchu Statków i Przekazywania Informacji 

odpowiedzialnego za utrzymanie i zarządzanie Narodowym Systemem SafeSeaNet, 

zwanego dalej "Koordynatorem SafeSeaNet". Minister właściwy do spraw gospodarki 

morskiej odwołuje Koordynatora SafeSeaNet. 

2. Do zadań Koordynatora SafeSeaNet należy: 

1)   utrzymanie w ciągłym działaniu i zapewnienie odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa 

krajowej infrastruktury teleinformatycznej niezbędnej do zapewnienia właściwego 

funkcjonowania Narodowego Systemu SafeSeaNet; 

2)   utrzymywanie w ciągłym działaniu łączności teleinformatycznej z systemem 

SafeSeaNet Unii Europejskiej w celu przekazywania informacji, a także wysyłania 

odpowiedzi na zapytania pozostałych użytkowników systemu SafeSeaNet Unii 

Europejskiej i Narodowego Systemu SafeSeaNet; 

3)   zarządzanie prawami dostępu do systemu SafeSeaNet Unii Europejskiej i 

Narodowego Systemu SafeSeaNet; 

4)   opracowanie i aktualizowanie procedur wymiany informacji w systemie, w tym w 

przypadku awarii któregokolwiek z podsystemów przekazywania informacji; 

5)   wyznaczenie i utrzymanie w działaniu całodobowej, działającej 7 dni w tygodniu 

Służby Koordynatora SafeSeaNet na potrzeby wymiany informacji z użytkownikami 
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systemu SafeSeaNet Unii Europejskiej oraz [Europejską Agencją Bezpieczeństwa 

Morskiego, zwaną dalej "EMSA"] <z EMSA>; 

6)   współpraca z EMSA przy opracowywaniu i aktualizacji norm technicznych działania 

systemu SafeSeaNet Unii Europejskiej; 

7)   współpraca z Komisją Europejską w opracowywaniu planów rozwoju systemu 

SafeSeaNet Unii Europejskiej. 

3. Dyrektorzy urzędów morskich współpracują z Koordynatorem SafeSeaNet w zakresie 

realizowanych przez niego zadań. 

Art. 103. 

1. W celu zwiększenia bezpieczeństwa morskiego oraz skuteczności ratowania pasażerów i 

członków załogi oraz w celu ułatwienia prowadzenia akcji poszukiwawczych i 

ratowniczych armator jest obowiązany do: 

[1)   liczenia i rejestracji osób odbywających podróż morską na statkach pasażerskich 

odbywających regularne rejsy na trasach dłuższych niż 20 mil morskich od portu 

wyjścia; 

2)   liczenia i rejestracji osób odbywających podroż morską na jachtach komercyjnych, z 

wyjątkiem jachtów komercyjnych odpłatnie udostępnianych bez załogi, odbywających 

rejsy na trasach dłuższych niż 20 mil morskich od portu wyjścia;] 

<1) liczenia i rejestracji osób odbywających podróż morską na statkach pasażerskich 

odbywających rejsy, w których odległość do pokonania od miejsca wypłynięcia 

do następnego portu przekracza 20 mil morskich; 

2) liczenia i rejestracji osób odbywających podroż morską na jachtach 

komercyjnych, z wyjątkiem jachtów komercyjnych odpłatnie udostępnianych bez 

załogi, odbywających rejsy, w których odległość do pokonania od miejsca 

wypłynięcia do następnego portu przekracza 20 mil morskich;> 

3)   liczenia osób odbywających podróż morską na pozostałych statkach pasażerskich oraz 

jachtach komercyjnych, z wyjątkiem jachtów komercyjnych odpłatnie udostępnianych 

bez załogi. 

[2. Armator statku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest obowiązany zbierać informacje o 

osobach znajdujących się na statku dotyczące: 

1)   nazwisk; 

2)   imion lub ich pierwszych liter; 

3)   płci; 
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4)   wieku; 

5)   szczególnych wymagań w zakresie opieki lub pomocy w nagłych wypadkach - na 

wniosek pasażera.] 

<2. Armator statku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, jest obowiązany zbierać 

informacje o osobach znajdujących się na statku dotyczące: 

1) nazwisk; 

2) imion; 

3) płci; 

4) obywatelstwa; 

5) daty urodzenia; 

6) szczególnych wymagań w zakresie opieki lub pomocy w nagłych wypadkach – na 

wniosek pasażera; 

7) numeru kontaktowego w nagłych wypadkach – na wniosek pasażera.> 

3. Rejestrację, o której mowa w ust. 1, prowadzi się w taki sposób, aby wszystkie osoby 

znajdujące się na statku pasażerskim zostały policzone przed wyruszeniem statku w 

podróż. 

[4. Przed wyruszeniem statku w podróż informacja o liczbie osób znajdujących się na statku 

jest przekazywana kapitanowi oraz wyznaczonej przez armatora osobie odpowiedzialnej 

za prowadzenie systemu rejestracji.] 

<4. Przed wyruszeniem statku w podróż informacja o liczbie osób znajdujących się na 

statku jest przekazywana kapitanowi oraz do pojedynczego punktu kontaktowego.> 

5. Dyrektor urzędu morskiego właściwy dla portu zawinięcia statku, mając na względzie 

bezpieczeństwo żeglugi i pasażerów, może zwolnić armatora z obowiązku, o którym 

mowa w ust. 1. 

[6. Armator statku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jest obowiązany zbierać informacje, o 

których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, i przekazywać je dyrektorowi urzędu morskiego 

właściwemu dla portu zawinięcia statku.] 

 

[Art. 104. 

1. Armator statku, o którym mowa w art. 103 ust. 1 pkt 1, jest obowiązany do: 

1)   prowadzenia systemu rejestracji informacji dotyczących pasażerów; 

2)   wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za prowadzenie systemu rejestracji pasażerów, 

przechowywanie oraz przekazywanie tych informacji w razie takiej potrzeby. 
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2. Armator zapewnia niezwłoczne przekazywanie informacji, o których mowa w art. 103 ust. 

2, prowadzącym akcje poszukiwawcze i ratownicze. 

3. Armator zapewnia zarejestrowanie i przekazanie kapitanowi, przed wyruszeniem statku w 

podróż, informacji o osobach, które wymagają szczególnej pomocy w nagłych wypadkach. 

4. System rejestracji informacji, o którym mowa w ust. 1, podlega zatwierdzeniu i kontroli 

przez dyrektora urzędu morskiego, właściwego ze względu na rejon uprawiania przez 

statek żeglugi. Zatwierdzeniu podlegają też zmiany w systemie rejestracji pasażerów.] 

 

<Art. 104. 

1. Armator statku, o którym mowa w art. 103 ust. 1 pkt 1 i 2, jest obowiązany do: 

1) wprowadzenia procedur rejestracji informacji, o których mowa w art. 103 ust. 2, 

zapewniających, że informacje te będą przekazywane do pojedynczego punktu 

kontaktowego w sposób dokładny i terminowy, oraz pozwalających uniknąć 

zbędnej zwłoki przy zaokrętowaniu lub wyokrętowaniu pasażerów ze statku i 

mnożenia gromadzenia danych na identycznych lub podobnych trasach; 

2) wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za przekazywanie informacji, o których 

mowa w art. 103 ust. 2, do pojedynczego punktu kontaktowego. 

2. Informacje, o których mowa w art. 103 ust. 2, są przekazywane do pojedynczego 

punktu kontaktowego nie później niż w ciągu 15 minut po wypłynięciu z portu. 

3. Armator zapewnia zarejestrowanie i przekazanie kapitanowi, przed wyruszeniem 

statku w podróż, informacji o osobach, które wymagają szczególnej opieki lub 

pomocy w nagłych wypadkach. 

4. Armator zapewnia, że informacje, o których mowa w art. 103 ust. 2, nie będą 

przetwarzane w innym celu niż określony w art. 103 ust. 1 oraz zostaną 

automatycznie i niezwłocznie usunięte po przekazaniu do pojedynczego punktu 

kontaktowego i bezpiecznym zakończeniu rejsu.> 

 

<Art. 104a. 

1. Informacje, o których mowa w art. 103 ust. 2, są udostępniane Morskiej Służbie 

Poszukiwania i Ratownictwa poprzez Narodowy System SafeSeaNet. 

2. W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa statku lub osób na nim przebywających 

informacje, o których mowa w art. 103 ust. 2, mogą być udostępnione innym 

podmiotom biorącym udział w akcji poszukiwawczej lub ratowniczej, a także 
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Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich oraz izbie morskiej, badającym 

przyczyny wypadku morskiego. 

3. Informacje, o których mowa w art. 103 ust. 2, nie mogą być przetwarzane w innym 

celu niż określony w art. 103 ust. 1 i badanie wypadku morskiego oraz zostają 

automatycznie i niezwłocznie usunięte odpowiednio z Narodowego Systemu 

SafeSeaNet i z systemów informacyjnych podmiotów, o których mowa w ust. 2: 

1) po bezpiecznym zakończeniu rejsu, jednak nie później niż 60 dni po rozpoczęciu 

rejsu, jeżeli rejs nie został zakończony, albo 

2) w ciągu 24 godzin od zakończenia postępowania przygotowawczego lub 

postępowania sądowego, wszczętego w związku z wystąpieniem zagrożenia, o 

którym mowa w ust. 2, lub wypadku morskiego. 

 

Art. 104b. 

Przepisy art. 103–104a stosuje się również do pasażerskich statków śródlądowych 

uprawiających żeglugę na wodach morskich oraz do statków pasażerskich zawijających 

do portów Rzeczypospolitej Polskiej, których trasa rozpoczyna się w porcie poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.> 

 

[Art. 106. 

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   sposób liczenia i system rejestracji osób odbywających podróż morską na statkach, o 

których mowa w art. 103 ust. 1, 

2)   kryteria, jakim powinien odpowiadać system rejestracji, 

3)   sposób przechowywania i przekazywania informacji o osobach znajdujących się na 

statku w razie zagrożenia bezpieczeństwa pasażerów lub w razie wypadku, 

4)   treść wniosku o zatwierdzenie systemu rejestracji, 

5)   warunki i sposób zatwierdzania oraz kontrolowania systemu rejestracji, 

6)   warunki udzielania zwolnień od obowiązku liczenia lub rejestracji pasażerów 

- kierując się koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa oraz skuteczności ratowania 

pasażerów i członków załogi oraz prowadzenia akcji poszukiwawczych i ratowniczych, 

z uwzględnieniem przepisów Unii Europejskiej w zakresie rejestracji osób 

podróżujących na statkach pasażerskich.] 
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<Art. 106. 

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia: 

1) sposób liczenia osób odbywających podróż morską na statkach, o których mowa w 

art. 103 ust. 1, 

2) warunki udzielania zwolnień od obowiązku liczenia lub rejestracji osób 

odbywających podróż morską na statkach, o których mowa w art. 103 ust. 1 

– kierując się koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa oraz skuteczności ratowania 

pasażerów i członków załogi oraz prowadzenia akcji poszukiwawczych i 

ratowniczych, z uwzględnieniem przepisów Unii Europejskiej w zakresie rejestracji 

osób podróżujących na statkach pasażerskich.> 

 

Art. 116. 

1. W celu wykonywania zadań poszukiwania i ratowania życia na morzu tworzy się Morską 

Służbę Poszukiwania i Ratownictwa, zwaną dalej "Służbą SAR". 

2. Służba SAR jest państwową jednostką budżetową podległą ministrowi właściwemu do 

spraw gospodarki morskiej. 

3. W skład służby SAR wchodzą: 

1)   Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne, które organizuje i koordynuje akcje 

poszukiwawcze i ratownicze; 

2)   morskie statki ratownicze; 

3)   brzegowe stacje ratownicze, w skład których wchodzą ochotnicze drużyny 

ratownicze. 

<4. Do pracowników jednostek organizacyjnych, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 

3,  może być stosowany system równoważnego czasu pracy, w którym jest 

dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do 24 godzin, w okresie 

rozliczeniowym nieprzekraczającym 3 miesięcy.> 

 

Art. 117. 

1. Do zadań Służby SAR należy poszukiwanie i ratowanie każdej osoby znajdującej się w 

niebezpieczeństwie na morzu, bez względu na okoliczności, w jakich znalazła się w 

niebezpieczeństwie, przez: 

1)   utrzymywanie ciągłej gotowości do przyjmowania i analizowania zawiadomień o 

zagrożeniu życia na morzu; 
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2)   planowanie, prowadzenie i koordynowanie akcji poszukiwawczych i ratowniczych; 

3)   utrzymywanie w gotowości sił i środków ratownictwa życia na morzu; 

4)   współdziałanie podczas akcji poszukiwawczych i ratowniczych z jednostkami 

organizacyjnymi wymienionymi w art. 118 ust. 1; 

5)   współdziałanie z innymi systemami ratowniczymi funkcjonującymi na obszarze kraju; 

6)   współdziałanie z odpowiednimi służbami innych państw, w szczególności podczas 

akcji poszukiwawczych i ratowniczych. 

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Służba SAR wykonuje na podstawie "Planu akcji 

poszukiwawczych i ratowniczych", zwanego dalej "Planem SAR", opracowanego zgodnie 

z postanowieniami Konwencji SAR. 

2a. Do zadań Służby SAR należy także sporządzanie raportu z akcji poszukiwawczych i 

ratowniczych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, oraz akcji zwalczania zagrożeń i 

zanieczyszczeń na morzu prowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie 

art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza 

przez statki, jeżeli dotyczą one zdarzeń związanych z działalnością polegającą na 

poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu węglowodorów ze złóż w granicach 

obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej, oraz niezwłoczne przekazywanie tego 

raportu Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego, dyrektorowi właściwego urzędu 

morskiego oraz Komisji Badania Wypadków Morskich. 

3. Granice obszaru poszukiwania i ratownictwa, na którym Służba SAR wykonuje swoje 

zadania, oraz zasady współpracy w dziedzinie ratowania życia na morzu z odpowiednimi 

służbami innych państw określają porozumienia zawarte z zainteresowanymi państwami. 

[4. Służba SAR wykonuje także inne zadania związane z bezpieczeństwem morskim i 

zwalczaniem zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu, określone przepisami odrębnych 

ustaw.] 

<4. Służba SAR wykonuje także inne zadania związane z bezpieczeństwem morskim i 

zwalczaniem zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu, określone przepisami odrębnych 

ustaw, oraz może wykonywać, w ramach prowadzonych akcji ratowniczych, 

działania z zakresu ratownictwa morskiego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

18 września 2001 r. – Kodeks morski.> 

<5. Środki finansowe uzyskane z tytułu zwrotu kosztów związanych z realizacją działań, 

o których mowa w ust. 4, stanowią dochód budżetu państwa.> 
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Art. 126. 

Armator, który narusza przepisy w zakresie: 

1)   spełniania przez statek wymagań ustawy w zakresie budowy statku, jego stałych 

urządzeń i wyposażenia, 

2)   wymogu poddania statku inspekcjom przeprowadzanym przez organy inspekcyjne w 

zakresie, terminach i trybie określonych w ustawie, umowach międzynarodowych oraz 

przepisach ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej 

Polskiej i administracji morskiej, 

3)   obsady statku załogą o właściwych kwalifikacjach i wymaganym składzie, 

4)   wymogów bezpieczeństwa dla statków pasażerskich w pasażerskiej żegludze 

krajowej, 

[5)   spełniania przez prom pasażerski typu ro-ro szczególnych wymogów stateczności 

obowiązujących w żegludze na wyznaczonym obszarze morza,] 

<5) spełniania przez statek pasażerski typu ro-ro szczególnych wymogów stateczności 

obowiązujących w żegludze na wyznaczonym obszarze morza,> 

6)   przewożenia statkiem ładunków masowych, w tym ziarna luzem, 

7)   przewożenia statkiem towarów niebezpiecznych, 

8)   przewożenia statkiem kontenerów, 

9)   przewożenia statkiem przedmiotów o masie brutto co najmniej tysiąca kilogramów 

- podlega karze pieniężnej o równowartości do 1 000 000 jednostek obliczeniowych, 

zwanych Specjalnym Prawem Ciągnienia (SDR), określanych przez Międzynarodowy 

Fundusz Walutowy. 

 

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 

1.3.  Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 2000 jednostek do 10 000 jednostek - 2400 

PLN 
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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: 

4.1.  Statki o pojemności brutto (GT) do 500 jednostek - 1200 PLN 

4.2.  Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 500 jednostek - 1600 PLN 

4.3.  Za pozwolenie na eksploatację jednostki dynamicznie unoszonej - 1000 PLN 

4a.  Za przeprowadzenie inspekcji w celu wydania certyfikatu dla statku uprawiającego 

żeglugę na wodach polarnych - 1500 PLN. 
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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 

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 
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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. 

<17.2a. Opłata za przeprowadzenie inspekcji w trakcie uprawiania żeglugi na linii 

regularnej wynosi 50% wartości stawki określonej do przeprowadzenia inspekcji w 

celu wydania certyfikatu statku pasażerskiego typu ro-ro albo szybkiego statku 

pasażerskiego.> 
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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 ulegają 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] 

<18.1. Za ponowną inspekcję statku zatrzymanego lub dla którego wydano decyzję o 

wstrzymaniu operacji 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 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 

18.8.3.  Rozszerzenie działalności, za każdą dodatkową usługę atestacji - 550 PLN 
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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 

18.18.  Za wydanie zezwolenia dla kapitana statku morskiego żeglugi krajowej na 

manewrowanie statkiem na wodach morskich bez pilota - 150 PLN 
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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 

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. 



- 38 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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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