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USTAWA

z dnia 21 grudnia 2000 r.

o ˝egludze Êródlàdowej.

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Ustawa reguluje sprawy zwiàzane z upra-
wianiem ˝eglugi na wodach Êródlàdowych uznanych
za ̋ eglowne na podstawie przepisów Prawa wodnego,
zwanych dalej „Êródlàdowymi drogami wodnymi”.

2. Ustawa okreÊla:

1) organy administracji ˝eglugi Êródlàdowej i ich
kompetencje,

2) warunki uprawiania ˝eglugi,

3) zasady prowadzenia rejestru administracyjnego
i wykonywania pomiaru statków,

4) wymagania bezpieczeƒstwa ˝eglugi,

5) zasady klasyfikacji i utrzymania Êródlàdowych dróg
wodnych,

6) zasady wykonywania pilota˝u,

7) post´powanie w razie wypadku ˝eglugowego,

8) przepisy karne.

3. Przepisy ustawy stosuje si´ tak˝e do statków s∏u-
˝àcych do przewozów mi´dzybrzegowych, zarobkowe-

go przewozu osób lub ∏adunków, zarobkowego po∏o-
wu ryb, wykonywania robót technicznych lub eksplo-
atacji z∏ó˝ kruszywa na innych wodach Êródlàdowych
ni˝ okreÊlone w ust. 1.

Art. 2. 1. W sprawach wyposa˝enia statków ˝eglu-
gi Êródlàdowej i kwalifikacji ich za∏óg przepisy ustawy
stosuje si´ tak˝e na wodach morskich, z uwzgl´dnie-
niem odr´bnych przepisów.

2. Granice mi´dzy wodami Êródlàdowymi a woda-
mi morskimi okreÊlajà przepisy Prawa wodnego.

Art. 3. 1. W sprawach nieuregulowanych w niniej-
szej ustawie stosuje si´ przepisy Kodeksu cywilnego
dotyczàce umowy przewozu oraz przepisy Prawa prze-
wozowego.

2. Ustawa nie narusza przepisów o ochronie
i kszta∏towaniu Êrodowiska oraz przepisów Prawa
wodnego.

Art. 4. Przepisów ustawy, z wyjàtkiem przepisów
dotyczàcych bezpieczeƒstwa ruchu, sygnalizacji i ∏àcz-
noÊci oraz oznakowania dróg wodnych, nie stosuje si´
do statków Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Po-
licji i Stra˝y Granicznej oraz statków morskich przeby-
wajàcych na Êródlàdowych drogach wodnych.
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Art. 5. 1. U˝yte w ustawie okreÊlenia oznaczajà:

1) statek — urzàdzenie p∏ywajàce o nap´dzie mecha-
nicznym lub bez nap´du mechanicznego, w tym
równie˝ prom, wodolot i poduszkowiec, przezna-
czone lub u˝ywane na Êródlàdowych drogach
wodnych do:
a) przewozu osób lub rzeczy,
b) pchania lub holowania,
c) inspekcji, nadzoru nad bezpieczeƒstwem ruchu

˝eglugowego lub szkolenia,
d) ratowania ˝ycia lub mienia,
e) po∏owu ryb,
f) wykonywania prac technicznych, utrzymania

szlaków ˝eglugowych lub eksploatacji z∏ó˝ kru-
szyw,

g) uprawiania sportu lub rekreacji,
h) celów mieszkalnych, biurowych, gastronomicz-

nych, hotelowych lub warsztatowych, a tak˝e ja-
ko przystanie p∏ywajàce, doki lub zak∏ady kàpie-
lowe,

2) armator — w∏aÊciciela statku lub osob´, która uzy-
ska∏a od w∏aÊciciela tytu∏ prawny do w∏adania stat-
kiem we w∏asnym imieniu,

3) port lub przystaƒ — akwen i grunt oraz zwiàzanà
z nimi infrastruktur´, znajdujàcà si´ w granicach
portu lub przystani,

4) port macierzysty — port, który armator wskaza∏ ja-
ko miejsce sta∏ego postoju statku,

5) szlak ̋ eglowny — pas wody przeznaczony do ̋ eglu-
gi,

6) g∏´bokoÊç tranzytowa — najmniejszà g∏´bokoÊç
szlaku ˝eglownego okreÊlonego odcinka drogi
wodnej,

7) wypadek ˝eglugowy — zdarzenie zwiàzane z ru-
chem lub postojem statku, w wyniku którego na-
stàpi∏o uszkodzenie cia∏a powodujàce rozstrój
zdrowia lub Êmierç cz∏owieka, uszkodzenie mienia
znacznej wartoÊci albo nadzwyczajne zagro˝enie
Êrodowiska.

2. Statkiem o nap´dzie mechanicznym jest statek
posiadajàcy mechaniczne urzàdzenia nap´dowe, nie-
zale˝nie od sposobu ich zamocowania.

3. Statkiem polskim jest statek, który stanowi w∏a-
snoÊç:

1) Skarbu Paƒstwa,

2) osoby prawnej majàcej siedzib´ w Rzeczypospoli-
tej Polskiej,

3) obywatela polskiego zamieszka∏ego w Rzeczypo-
spolitej Polskiej.

Rozdzia∏ 2

Organy administracji ˝eglugi Êródlàdowej

Art. 6. 1. Organami administracji ˝eglugi Êródlàdo-
wej sà:

1) minister w∏aÊciwy do spraw transportu — jako na-
czelny organ administracji ˝eglugi Êródlàdowej,

2) dyrektorzy urz´dów ˝eglugi Êródlàdowej — jako te-
renowe organy administracji ˝eglugi Êródlàdowej.

2. Dyrektorzy urz´dów ˝eglugi Êródlàdowej podle-
gajà ministrowi w∏aÊciwemu do spraw transportu.

Art. 7. Dyrektora urz´du ˝eglugi Êródlàdowej po-
wo∏uje i odwo∏uje minister w∏aÊciwy do spraw trans-
portu spoÊród kandydatów posiadajàcych wiedz´,
kwalifikacje zawodowe i doÊwiadczenie w zakresie ˝e-
glugi Êródlàdowej i funkcjonowania administracji rzà-
dowej.

Art. 8. 1. Dyrektor urz´du ˝eglugi Êródlàdowej wy-
konuje swoje zadania przy pomocy urz´du ˝eglugi
Êródlàdowej.

2. Urz´dy ˝eglugi Êródlàdowej tworzy i znosi,
w drodze rozporzàdzenia, minister w∏aÊciwy do spraw
transportu w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw administracji publicznej, kierujàc si´ kryteriami
ekonomicznymi i intensywnoÊcià ruchu ˝eglugowego.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, terytorialny zakres dzia∏ania
dyrektorów urz´dów ˝eglugi Êródlàdowej i siedziby
urz´dów, uwzgl´dniajàc kryteria, o których mowa
w ust. 2.

4. Organizacj´ urz´du ˝eglugi Êródlàdowej okreÊli
statut nadany, w drodze zarzàdzenia, przez ministra
w∏aÊciwego do spraw transportu.

Art. 9. 1. Do w∏aÊciwoÊci dyrektorów urz´dów ˝e-
glugi Êródlàdowej nale˝à sprawy z zakresu administra-
cji rzàdowej zwiàzane z uprawianiem ˝eglugi na Êród-
làdowych drogach wodnych w zakresie unormowa-
nym niniejszà ustawà.

2. Do w∏aÊciwoÊci dyrektorów urz´dów ˝eglugi
Êródlàdowej nale˝y:

1) nadzór nad bezpieczeƒstwem ˝eglugi Êródlàdowej,

2) przeprowadzanie inspekcji statków,

3) weryfikacja ustalonej g∏´bokoÊci tranzytowej na
szlaku ˝eglownym,

4) kontrola przestrzegania przepisów dotyczàcych ˝e-
glugi na Êródlàdowych drogach wodnych, w por-
tach, przystaniach i zimowiskach,

5) kontrola stanu oznakowania szlaku ˝eglownego,
Êluz, pochylni, mostów, urzàdzeƒ nad wodami
i wejÊç do portów,

6) przeprowadzanie post´powania w sprawach wy-
padków ˝eglugowych,

7) kontrola dokumentów przewozowych i zgodnoÊci
przewo˝onego przez statek ∏adunku z tymi doku-
mentami,

8) kontrola obcych statków w zakresie zgodnoÊci wy-
konywanych przewozów z postanowieniami
umów mi´dzynarodowych oraz pozwoleƒ na te
przewozy,

9) wspó∏dzia∏anie z innymi organami w zakresie bez-
pieczeƒstwa ˝eglugi i ochrony Êrodowiska.
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3. Szczegó∏owy zakres dzia∏ania dyrektora urz´du
˝eglugi Êródlàdowej okreÊla statut, o którym mowa
w art. 8 ust. 4.

Art. 10. 1. Zadania, o których mowa w art. 9 ust. 2
pkt 2—8, wykonujà uprawnieni do inspekcji pracowni-
cy urz´dów ˝eglugi Êródlàdowej, zwani dalej „inspek-
torami”.

2. Inspektor ma prawo wejÊcia i przebywania na
statku, na budowli wodnej s∏u˝àcej ˝egludze, w porcie,
przystani i zimowisku, a tak˝e podp∏ywania i cumowa-
nia statku inspekcyjnego do tych obiektów.

3. Inspekcj´ przeprowadza si´ w miar´ mo˝liwoÊci
bez uszczerbku dla eksploatacji statku.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, kategorie pracowników
uprawnionych do wykonywania zadaƒ inspekcyjnych,
majàc na wzgl´dzie w szczególnoÊci charakter tych za-
daƒ.

5. W czasie wykonywania zadaƒ s∏u˝bowych in-
spektor ma prawo do:
1) kontrolowania, czy statek jest uprawniony do dzia-

∏alnoÊci, jakà uprawia, i czy ˝egluga wykonywana
jest zgodnie z przepisami prawa i umowami mi´-
dzynarodowymi,

2) kontroli dokumentów dotyczàcych statku i za∏ogi
oraz przewozowych,

3) ̋ àdania wyjaÊnieƒ i podejmowania wszelkich czyn-
noÊci niezb´dnych do przeprowadzenia kontroli na
pok∏adzie, w ∏adowniach i innych pomieszczeniach
statku,

4) dokonywania wpisów dotyczàcych przeprowadzo-
nej kontroli w dzienniku pok∏adowym statku,

5) nak∏adania grzywien w drodze mandatu karnego za
wykroczenia w ˝egludze Êródlàdowej.

6. Kierownik statku lub inna osoba odpowiedzialna
za statek sà obowiàzani stosowaç si´ do doraênych za-
leceƒ w zakresie bezpieczeƒstwa ˝eglugi wydanych
przez inspektora.

Art. 11. 1. W wypadku stwierdzenia zaniedbania za-
gra˝ajàcego bezpieczeƒstwu ˝eglugi, statku lub prze-
bywajàcych na nim osób albo zagra˝ajàcego zanie-
czyszczeniem Êrodowiska, a tak˝e ze wzgl´du na uchy-
bienia sanitarne, inspektor, na podstawie udzielonego
upowa˝nienia, mo˝e, w drodze decyzji administracyj-
nej, zatrzymaç lub skierowaç statek do najbli˝szego
miejsca postoju oraz zatrzymaç Êwiadectwo zdolnoÊci
˝eglugowej i dokument kwalifikacyjny kierownika stat-
ku do czasu usuni´cia tego zaniedbania lub uchybie-
nia.

2. O zatrzymaniu obcego statku niezw∏ocznie po-
wiadamia si´ na piÊmie administracj´ paƒstwa, w któ-
rym zosta∏o wystawione Êwiadectwo zdolnoÊci ˝eglu-
gowej, z podaniem przyczyn, które uzasadnia∏y zatrzy-
manie statku.

Art. 12. 1. Pracownicy urz´dów ˝eglugi Êródlàdo-
wej okreÊlonych kategorii w czasie wykonywania obo-
wiàzków s∏u˝bowych noszà umundurowanie.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, kategorie pracowników obo-
wiàzanych do noszenia umundurowania, warunki
przydzia∏u i wzory tego umundurowania, majàc na
uwadze wykonywane przez pracowników obowiàzki
s∏u˝bowe.

Art. 13. 1. Statki inspekcyjne urz´dów ̋ eglugi Êród-
làdowej podnoszà flag´ paƒstwowà z god∏em Rzeczy-
pospolitej Polskiej, okreÊlonà w odr´bnych przepisach.

2. W czasie wykonywania zadaƒ statki inspekcyjne
urz´dów ˝eglugi Êródlàdowej podnoszà tak˝e flag´
s∏u˝bowà.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu okreÊli,
w drodze zarzàdzenia, wzór flagi s∏u˝bowej i sposób
oznakowania statków inspekcyjnych.

Art. 14. 1. Dyrektorzy urz´dów ̋ eglugi Êródlàdowej
wydajà przepisy prawa miejscowego okreÊlajàce na
obszarze ich dzia∏ania szczegó∏owe warunki bezpie-
czeƒstwa ruchu i postoju statków wynikajàce z charak-
teru i w∏aÊciwoÊci dróg wodnych. Przepisy te wydawa-
ne sà w uzgodnieniu z administracjà drogi wodnej.

2. Przepisy prawa miejscowego sà wydawane
w drodze zarzàdzenia, które podlega og∏oszeniu w wo-
jewódzkim dzienniku urz´dowym w∏aÊciwym ze wzgl´-
du na terytorialny zakres obowiàzywania tego zarzà-
dzenia.

Rozdzia∏ 3

Warunki uprawiania ˝eglugi

Art. 15. 1. ˚eglug´ na polskich Êródlàdowych dro-
gach wodnych mo˝e uprawiaç statek polski oraz statek
obcy na warunkach i w zakresie okreÊlonych w umo-
wach mi´dzynarodowych, zawartych przez Rzeczpo-
spolità Polskà z paƒstwem przynale˝noÊci statku, z za-
strze˝eniem ust. 2.

2. W wypadku braku umowy mi´dzynarodowej sta-
tek obcy mo˝e uprawiaç ˝eglug´ na polskich Êródlàdo-
wych drogach wodnych po uzyskaniu pozwolenia:

1) ministra w∏aÊciwego do spraw transportu — w ra-
zie prowadzenia regularnej ˝eglugi mi´dzy polski-
mi portami lub mi´dzy portem polskim a portem
obcym,

2) dyrektora urz´du ˝eglugi Êródlàdowej w∏aÊciwego
terytorialnie dla miejsca przekroczenia granicy
Paƒstwa — w pozosta∏ych wypadkach.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje si´ do statku u˝ywane-
go wy∏àcznie do uprawiania sportu lub rekreacji, bez
wzgl´du na jego przynale˝noÊç paƒstwowà.

4. Pozwolenie wydaje si´ na podstawie: 

1) wyników inspekcji statku dokonanej przez organ,
o którym mowa w ust. 2 pkt 2, potwierdzajàcej, ˝e
wymiary statku odpowiadajà warunkom drogi
wodnej, a jego wyposa˝enie jest zgodne z polskimi
przepisami,
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2) technicznej oceny statku wydanej przez polskà in-
stytucj´ klasyfikacyjnà, uznanà przez ministra w∏a-
Êciwego do spraw transportu, zwanà dalej „polskà
instytucjà klasyfikacyjnà”.

5. Pozwolenie mo˝e byç wydane na jednà podró˝
lub na czas okreÊlony, nie d∏u˝szy jednak ni˝ okres wa˝-
noÊci dokumentu zdolnoÊci ˝eglugowej statku. Wyda-
ne pozwolenie mo˝e zastrzegaç obowiàzek korzystania
z us∏ug pilota, je˝eli kierownik statku nie posiada pol-
skiego dokumentu kwalifikacyjnego lub dokumentu
uznanego na podstawie art. 35 ust. 5.

6. Organ wydajàcy pozwolenie odmawia, w drodze
decyzji administracyjnej, wydania pozwolenia, je˝eli
wymiary statku nie odpowiadajà warunkom drogi
wodnej lub gdy statek nie odpowiada wymaganiom co
do wyposa˝enia, bezpieczeƒstwa ˝eglugi lub warun-
kom ochrony Êrodowiska okreÊlonym w art. 27.

7. Za wydanie pozwolenia pobiera si´ op∏at´ w wy-
sokoÊci okreÊlonej w za∏àczniku do ustawy.

8. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wzory i tryb wydawania po-
zwoleƒ, w zale˝noÊci od tego, czy pozwolenia dotyczà
regularnej ̋ eglugi mi´dzy polskimi portami lub mi´dzy
portem polskim a portem obcym, czy pozosta∏ych wy-
padków uprawiania ˝eglugi, a tak˝e uwzgl´dniajàc za-
kres inspekcji i technicznej oceny wynikajàcej z wielko-
Êci i przeznaczenia statku.

Art. 16. 1. Kierownik statku uprawiajàcego ˝eglug´
na polskich Êródlàdowych drogach wodnych jest obo-
wiàzany do sk∏adania informacji ewidencyjnych, zwa-
nych dalej „informacjami”.

2. Informacje sk∏ada si´ na formularzu ewidencyj-
nym po zakoƒczeniu ka˝dej podró˝y.

3. Obowiàzek sk∏adania informacji nie dotyczy kie-
rowników:

1) statków towarowych o noÊnoÊci nieprzekraczajàcej
50 t,

2) statków pasa˝erskich,

3) promów,

4) statków wykorzystywanych do celów niehandlo-
wych,

5) statków towarowych wykorzystywanych wy∏àcznie
do magazynowania towarów,

6) statków u˝ywanych do po∏owu ryb,

7) statków s∏u˝àcych do eksploatacji z∏ó˝ kruszywa
i jednostek ich obs∏ugujàcych.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wzór formularza ewidencyj-
nego, miejsce jego sk∏adania oraz szczegó∏owy sposób
post´powania ze z∏o˝onymi formularzami. W formula-
rzu tym okreÊla si´ mas´ przewo˝onego ∏adunku, ro-
dzaj ∏adunków oraz miejsce ich za∏adowania i wy∏ado-
wania, odleg∏oÊç drogi wodnej przebytej przez statek,
rodzaj statku i paƒstwo jego rejestracji.

Art. 17. 1. Dzia∏alnoÊç przewoênika w transporcie
krajowym lub mi´dzynarodowym w zakresie zarobko-
wego przewozu ∏adunków statkami ˝eglugi Êródlàdo-
wej mo˝e podejmowaç przedsi´biorca, który odpowia-
da wymogowi zdolnoÊci zawodowej potwierdzonemu
odpowiednim zaÊwiadczeniem albo zatrudnia co naj-
mniej jednà osob´ majàcà takie zaÊwiadczenie.

2. Wymóg zdolnoÊci zawodowej polega na posia-
daniu podstawowej wiedzy z dziedziny prawa cywilne-
go, handlowego, finansowego, pracy, podatkowego,
ubezpieczeƒ oraz znajomoÊci procedur celnych i gra-
nicznych, a tak˝e znajomoÊci wymagaƒ bezpieczeƒ-
stwa ˝eglugi, standardów technicznych statków i tech-
nicznych aspektów dzia∏alnoÊci przewoênika, standar-
dów zachowania w warunkach Êrodowiska wodnego
oraz umów mi´dzynarodowych regulujàcych ceny
i warunki transportu.

3. Wymóg zdolnoÊci zawodowej nie dotyczy przed-
si´biorcy wykonujàcego przewóz ∏adunków:

1) na potrzeby w∏asne,

2) statkami o ∏adownoÊci nieprzekraczajàcej 200 t,

3) promami,

4) na wodach Êródlàdowych innych ni˝ okreÊlone
w art. 1 ust. 1. 

4. Uznaje si´, ˝e zdolnoÊç zawodowà ma osoba,
która spe∏nia co najmniej jeden z nast´pujàcych wa-
runków:

1) ukoƒczy∏a szko∏´ wy˝szà o specjalizacji transporto-
wej, 

2) ukoƒczy∏a szko∏´ Êrednià o kierunku ˝egluga Êród-
làdowa,

3) posiada kwalifikacje zawodowe uprawniajàce do
zajmowania stanowiska kierownika statku o ∏a-
downoÊci przekraczajàcej 200 t, 

4) odby∏a kurs, którego program uwzgl´dnia tematy-
k´ wymienionà w ust. 2, 

5) przez 2 lata prowadzi∏a dzia∏alnoÊç przewozowà
w ˝egludze Êródlàdowej albo by∏a zatrudniona
u przedsi´biorcy przy prowadzeniu dzia∏alnoÊci
transportowej.

5. ZaÊwiadczenie o spe∏nieniu wymogu zdolnoÊci
zawodowej wydaje, na pisemny wniosek zaintereso-
wanej osoby, dyrektor urz´du ˝eglugi Êródlàdowej. Do
wniosku nale˝y do∏àczyç dokumenty potwierdzajàce
spe∏nienie co najmniej jednego z warunków okreÊlo-
nych w ust. 4.

6. Za wydanie zaÊwiadczenia pobiera si´ op∏at´
w wysokoÊci okreÊlonej w za∏àczniku do ustawy.

7. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wzór zaÊwiadczenia, o któ-
rym mowa w ust. 5, w zale˝noÊci od tego, czy zaÊwiad-
czenie dotyczy transportu krajowego, czy mi´dzynaro-
dowego.

8. Uznaje si´ zaÊwiadczenia o spe∏nieniu wymogu
zdolnoÊci zawodowej wydane zgodnie z przepisami
obowiàzujàcymi we Wspólnotach Europejskich
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w sprawie dost´pu do wykonywania zawodu przewoê-
nika towarów w ˝egludze Êródlàdowej w transporcie
krajowym i mi´dzynarodowym oraz wzajemnego
uznawania dyplomów, zaÊwiadczeƒ i innych dowodów
kwalifikacji formalnych.

9. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu, majàc
na wzgl´dzie przepis ust. 8, okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, wykaz paƒstw, w których wydane zaÊwiadcze-
nia o spe∏nieniu wymogu zdolnoÊci zawodowej b´dà
uznawane przez organy administracji ˝eglugi Êródlà-
dowej.

Rozdzia∏ 4

Rejestr administracyjny i pomiar statków

Art. 18. 1. Statek polski podlega obowiàzkowi wpi-
su do rejestru administracyjnego polskich statków ˝e-
glugi Êródlàdowej, zwanego dalej „rejestrem”, z za-
strze˝eniem ust. 2 i 3.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do statku u˝ywane-
go wy∏àcznie do uprawiania sportu lub rekreacji bez
wzgl´du na jego rodzaj i wielkoÊç oraz do statku u˝y-
wanego do po∏owu ryb bez nap´du mechanicznego
o iloczynie d∏ugoÊci i szerokoÊci nieprzekraczajàcym
20 m2 lub o nap´dzie mechanicznym o mocy do 20 kW.
Sprawy rejestracji tych statków regulujà odr´bne prze-
pisy.

3. Do rejestru mo˝e byç czasowo wpisany statek
nieb´dàcy statkiem polskim, je˝eli osoby wymienione
w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3 przedstawià dokument stwier-
dzajàcy prawo dysponowania statkiem oraz pisemnà
zgod´ w∏aÊciwych organów paƒstwa sta∏ej rejestracji
statku na czasowy wpis do polskiego rejestru.

Art. 19. 1. Rejestr prowadzi dyrektor urz´du ˝eglu-
gi Êródlàdowej w∏aÊciwy dla portu macierzystego stat-
ku.

2. Wpis do rejestru nast´puje na podstawie pisem-
nego wniosku. Do z∏o˝enia wniosku o wpis statku do
rejestru jest obowiàzany armator, niezw∏ocznie po wy-
budowaniu lub nabyciu statku w kraju albo po przyby-
ciu statku do kraju, w razie nabycia go za granicà.

Art. 20. 1. Rejestr sk∏ada si´ z ksiàg rejestrowych,
w których wpisuje si´:

1) numer rejestracyjny statku i dat´ wpisu,

2) nazw´ statku lub inny znak rozpoznawczy,

3) nazw´ portu macierzystego statku,

4) rodzaj i przeznaczenie statku,

5) rok, miejsce budowy, nazw´ stoczni i numer budo-
wy oraz okreÊlenie materia∏u g∏ównego, z którego
jest statek zbudowany,

6) rodzaj i liczb´ g∏ównych maszyn nap´dowych, ∏àcz-
nà ich moc w kW, a tak˝e liczb´ i rodzaj p´dników,

7) wymiary statku,

8) oznaczenie i adres armatora statku wraz z numerem
identyfikacyjnym REGON nadanym podmiotowi
przez urzàd statystyczny oraz oznaczeniami kodo-

wymi adresu przyj´tymi w krajowym rejestrze
urz´dowym podzia∏u terytorialnego kraju
„TERYT”. W wypadku braku numeru indentyfika-
cyjnego REGON wpisuje si´ numer PESEL. 

2. Ka˝da zmiana danych, o których mowa w ust. 1,
podlega wpisaniu do rejestru. Obowiàzek zg∏oszenia
zmiany danych spoczywa na armatorze w terminie 14
dni od zaistnienia zmiany.

3. Do zg∏oszenia statku do rejestru nale˝y do∏àczyç
dowód wykreÊlenia z rejestru, je˝eli statek by∏ uprzed-
nio wpisany do rejestru w innym organie rejestrowym
polskim lub zagranicznym.

4. Po wpisaniu statku do rejestru dyrektor urz´du
˝eglugi Êródlàdowej wydaje armatorowi dokument re-
jestracyjny stanowiàcy dowód polskiej przynale˝noÊci
statku.

5. Odmowa wpisania statku do rejestru nast´puje
w drodze decyzji administracyjnej.

Art. 21. 1. Statek wpisany do rejestru oznacza si´
nazwà lub znakiem armatora, nazwà portu macierzy-
stego i grupà liter rozpoznawczych kraju, w którym
znajduje si´ port macierzysty statku.

2. Kierownik statku, o którym mowa w ust. 1, jest
obowiàzany prowadziç dzienniki i posiadaç dokumen-
ty wynikajàce z przepisów ustawy oraz wymagane
umowami mi´dzynarodowymi.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia:

1) szczegó∏owy sposób oznaczania statków, uwzgl´d-
niajàc ich wielkoÊç, rodzaj i przeznaczenie oraz czy-
telnoÊç uwidocznionych oznaczeƒ,

2) rodzaje, wzory i sposób prowadzenia dzienników
oraz innych dokumentów statku, majàc na uwadze
rodzaj ∏adunku i uprawianej przez statek ˝eglugi
oraz postanowienia umów mi´dzynarodowych. 

Art. 22. Statek wykreÊla si´ z rejestru: 

1) na wniosek armatora, 

2) z urz´du, je˝eli utraci∏ cechy urzàdzenia p∏ywajàce-
go,

3) w razie zmiany przynale˝noÊci paƒstwowej lub
zmiany portu macierzystego powodujàcej zmian´
organu rejestrowego.

Art. 23. Za wpis do rejestru i zmian´ wpisu w reje-
strze pobiera si´ op∏aty w wysokoÊciach okreÊlonych
w za∏àczniku do ustawy.

Art. 24. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzory ksiàg rejestro-
wych, majàc na uwadze dane, o których mowa w
art. 20 ust. 1 i w dokumencie rejestracyjnym, oraz
szczegó∏owy tryb post´powania zwiàzanego z wpisem
do rejestru i zmianami wpisu w rejestrze, uwzgl´dnia-
jàc wielkoÊç i przeznaczenie statku.

Art. 25. Do statków wpisanych do rejestru stosuje
si´ przepisy Kodeksu morskiego o zastawie na statku.
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Art. 26. 1. Statek ˝eglugi Êródlàdowej przeznaczo-
ny do przewozu ∏adunków, statek pasa˝erski, holow-
nik, pchacz i lodo∏amacz oraz inny statek nieprzezna-
czony do przewozu ∏adunków o d∏ugoÊci wi´kszej ni˝
20 m podlegajà obowiàzkowi pomiarowemu. 

2. Pomiar statku przeznaczonego do przewozu ∏a-
dunków polega na ustaleniu jego noÊnoÊci oraz wy-
miarów, natomiast pomiar innych statków polega na
ustaleniu ich wypornoÊci i wymiarów.

3. Pomiaru statku dokonuje organ pomiarowy, wy-
dajàc na jego podstawie Êwiadectwo pomiarowe na
okres nie d∏u˝szy ni˝ 15 lat.

4. Organem pomiarowym jest polska instytucja kla-
syfikacyjna.

5. Statek inny ni˝ wymieniony w ust. 1 mo˝e byç za-
opatrzony w Êwiadectwo pomiarowe na wniosek ar-
matora.

6. Za Êwiadectwo pomiarowe pobiera si´ op∏at´
w wysokoÊci okreÊlonej w za∏àczniku do ustawy.

7. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, przepisy szczegó∏owe doty-
czàce sposobu wykonywania pomiarów, uwzgl´dnia-
jàce w szczególnoÊci postanowienia konwencji o po-
mierzaniu statków ˝eglugi Êródlàdowej, oraz tryb po-
st´powania pomiarowego, wzory Êwiadectw pomiaro-
wych, uwzgl´dniajàc wielkoÊç i przeznaczenie statku.

Rozdzia∏ 5

Bezpieczeƒstwo ˝eglugi

Art. 27. Statek mo˝e byç u˝ywany w ˝egludze Êród-
làdowej, je˝eli odpowiada wymaganiom bezpieczeƒ-
stwa w zakresie:

1) budowy, jego sta∏ych urzàdzeƒ i wyposa˝enia,

2) w∏aÊciwoÊci manewrowych,

3) ochrony czystoÊci wód, powietrza lub emisji ha∏a-
su,

4) warunków sanitarnych oraz bezpieczeƒstwa i higie-
ny pracy,

5) sk∏adu i kwalifikacji za∏ogi. 

Art. 28. 1. Statek i jego sta∏e urzàdzenia podlegajà
nadzorowi technicznemu polskiej instytucji klasyfika-
cyjnej, z zastrze˝eniem ust. 4.

2. Nadzór techniczny obejmuje budow´, odbudo-
w´, przebudow´, remont statku i jego sta∏ych urzàdzeƒ
oraz przeglàdy: zasadniczy, okresowy i doraêny. Za
równowa˝ne z nadzorem nad budowà statków prze-
znaczonych wy∏àcznie do uprawiania sportu lub rekre-
acji uwa˝a si´ posiadanie przez taki statek oznaczenia
„CE”, stwierdzajàcego spe∏nienie wymagaƒ bezpie-
czeƒstwa obowiàzujàcych we Wspólnotach Europej-
skich.

3. Spe∏nienie wymagaƒ w zakresie budowy statku,
jego sta∏ych urzàdzeƒ, w∏aÊciwoÊci manewrowych
i ochrony czystoÊci wód, powietrza i emisji ha∏asu,

o których mowa w art. 27 pkt 1—3, polska instytucja
klasyfikacyjna stwierdza po dokonaniu przeglàdu,
w dokumencie klasyfikacyjnym.

4. Nadzorowi technicznemu, o którym mowa
w ust. 1 i 2, nie podlega statek bez nap´du mechanicz-
nego o iloczynie najwi´kszej d∏ugoÊci i szerokoÊci nie-
przekraczajàcym 50 m2 oraz statek o nap´dzie mecha-
nicznym o mocy do 50 kW. Statki te podlegajà przeglà-
dom technicznym.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu, kierujàc
si´ koniecznoÊcià zapewnienia bezpieczeƒstwa stat-
ków oraz ˝ycia osób na statkach, okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia:

1) wymagania w zakresie budowy statku, jego sta∏ych
urzàdzeƒ, wyposa˝enia i w∏aÊciwoÊci manewro-
wych oraz dotyczàce ochrony czystoÊci wód, po-
wietrza i emisji ha∏asu albo uzna za obowiàzujàce
w tym zakresie wymagania okreÊlone w przepisach
technicznych polskiej instytucji klasyfikacyjnej,

2) tryb i podmioty w∏aÊciwe do przeprowadzania prze-
glàdów technicznych statków, o których mowa
w ust. 4, uwzgl´dniajàc ich rodzaj i przeznaczenie. 

Art. 29. 1. Statek mo˝e byç dopuszczony do ˝eglu-
gi po uzyskaniu Êwiadectwa zdolnoÊci ˝eglugowej
stwierdzajàcego, ˝e statek odpowiada wymaganiom
okreÊlonym w art. 27 pkt 1—4. W Êwiadectwie tym
okreÊla si´ równie˝ sk∏ad i kwalifikacje za∏ogi niezb´d-
ne do bezpiecznej ˝eglugi.

2. Dla statku u˝ywanego do przewozu ∏adunków
o noÊnoÊci 15 t i wi´kszej, do przewozu wi´cej ni˝
12 osób oraz dla statku przeznaczonego do holowania
lub pchania — wydaje si´ Êwiadectwo zdolnoÊci ̋ eglu-
gowej odpowiadajàce wymaganiom przepisów obo-
wiàzujàcych we Wspólnotach Europejskich.

3. Dla statku niewymienionego w ust. 2 wydaje si´
uproszczone Êwiadectwo zdolnoÊci ˝eglugowej.

4. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do statku:

1) u˝ywanego wy∏àcznie do uprawiania sportu lub re-
kreacji bez nap´du mechanicznego lub o nap´dzie
mechanicznym o mocy silników mniejszej ni˝
75 kW,

2) innego ni˝ wymieniony w pkt 1 bez nap´du mecha-
nicznego o iloczynie d∏ugoÊci i szerokoÊci nieprze-
kraczajàcym 20 m2 lub o nap´dzie mechanicznym
o mocy silników do 20 kW,

3) spe∏niajàcego wymagania okreÊlone w Konwencji
o ˝egludze na Renie.

5. Âwiadectwo zdolnoÊci ̋ eglugowej wydaje dyrek-
tor urz´du ̋ eglugi Êródlàdowej w∏aÊciwy dla portu ma-
cierzystego statku na wniosek armatora. Âwiadectwo
to wydaje si´ na czas oznaczony w zale˝noÊci od rodza-
ju statku, nie d∏u˝szy jednak ni˝ 5 lat — w wypadku stat-
ku o nap´dzie mechanicznym, i 10 lat — w wypadku
statku bez nap´du mechanicznego.

6. Uznaje si´ Êwiadectwa zdolnoÊci ˝eglugowej ob-
cych statków wydane zgodnie z obowiàzujàcymi we
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Wspólnotach Europejskich przepisami o wzajemnym
uznawaniu Êwiadectw zdolnoÊci ˝eglugowej w ˝eglu-
dze Êródlàdowej.

7. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu, majàc
na wzgl´dzie przepis ust. 6, okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, wykaz paƒstw, w których wydane Êwiadectwa
zdolnoÊci ̋ eglugowej b´dà uznawane przez organy ad-
ministracji ˝eglugi Êródlàdowej.

Art. 30. 1. Do wniosku o wydanie Êwiadectwa zdol-
noÊci ˝eglugowej nale˝y za∏àczyç:
1) dokument klasyfikacyjny polskiej instytucji klasyfi-

kacyjnej oraz wyciàg ze Êwiadectwa pomiarowego,
je˝eli statek podlega obowiàzkowi pomiarowemu,

2) orzeczenie Urz´du Dozoru Technicznego o stanie
kot∏ów parowych lub zbiorników ciÊnieniowych
przeznaczonych do procesów technologicznych,
je˝eli statek w takie kot∏y lub zbiorniki jest wyposa-
˝ony,

3) dla statku nowo zbudowanego, przebudowanego
lub wpisanego do rejestru po raz pierwszy, z wy∏à-
czeniem statku u˝ywanego do uprawiania sportu
lub rekreacji, dodatkowo:
a) orzeczenie Paƒstwowej Inspekcji Pracy o do-

puszczeniu statku do eksploatacji pod wzgl´dem
bezpieczeƒstwa i higieny pracy,

b) opini´ wojewódzkiego inspektora sanitarnego
o dopuszczeniu statku do eksploatacji pod
wzgl´dem wymagaƒ sanitarnych,

4) dla statku nowo zbudowanego lub przebudowane-
go u˝ywanego wy∏àcznie do uprawiania sportu lub
rekreacji o nap´dzie mechanicznym o mocy wi´k-
szej ni˝ 75 kW — dodatkowo wyciàg z dokumentu
rejestracyjnego.

2. Podstaw´ do wydania Êwiadectwa zdolnoÊci ˝e-
glugowej stanowià kopie lub wyciàgi dokumentów wy-
mienionych w ust. 1 oraz pozytywny wynik inspekcji
statku przeprowadzonej przez organ wydajàcy to Êwia-
dectwo.

3. Organ wydajàcy Êwiadectwo zdolnoÊci ˝eglugo-
wej odmawia, w drodze decyzji administracyjnej, jego
wydania, gdy nie zosta∏y spe∏nione warunki okreÊlone
w ust. 2.

4. W Êwiadectwie zdolnoÊci ˝eglugowej dokonuje
si´ zmian na udokumentowany wniosek armatora. 

5. Przepisy ust. 1—3 stosuje si´ odpowiednio
w sprawie o przed∏u˝enie wa˝noÊci Êwiadectwa zdol-
noÊci ˝eglugowej.

Art. 31. 1. Âwiadectwo zdolnoÊci ˝eglugowej cofa
si´ w razie:
1) uszkodzenia kad∏uba statku lub jego urzàdzeƒ za-

gra˝ajàcego bezpieczeƒstwu ˝eglugi,
2) przebudowy statku powodujàcej zmian´ jego cha-

rakterystyki,
3) utraty lub zawieszenia wa˝noÊci dokumentów wy-

mienionych w art. 30 ust. 1 pkt 1—3, które stanowi-
∏y podstaw´ do wydania Êwiadectwa zdolnoÊci ˝e-
glugowej,

4) gdy stan techniczny statku nie odpowiada warun-
kom, które stanowi∏y podstaw´ do wydania Êwia-
dectwa zdolnoÊci ˝eglugowej.

2. Âwiadectwo zdolnoÊci ̋ eglugowej mo˝e byç cof-
ni´te w razie stwierdzenia zaniedbaƒ zagra˝ajàcych
bezpieczeƒstwu ˝eglugi, pasa˝erów lub za∏ogi, a tak˝e
na udokumentowany wniosek Paƒstwowej Inspekcji
Pracy, Inspekcji Sanitarnej, Urz´du Dozoru Techniczne-
go lub wojewódzkiego inspektora ochrony Êrodowi-
ska.

3. Âwiadectwo zdolnoÊci ˝eglugowej cofa, w dro-
dze decyzji administracyjnej, dyrektor urz´du ˝eglugi
Êródlàdowej w∏aÊciwy dla miejsca, w którym znajduje
si´ statek w czasie stwierdzenia utraty zdolnoÊci ˝eglu-
gowej, zawiadamiajàc niezw∏ocznie o tym fakcie arma-
tora statku i organ, który wyda∏ Êwiadectwo.

Art. 32. 1. W szczególnie uzasadnionych wypad-
kach statek nieposiadajàcy Êwiadectwa zdolnoÊci ˝e-
glugowej mo˝e byç dopuszczony do jednorazowej po-
dró˝y niezwiàzanej z eksploatacjà na podstawie jedno-
razowego zezwolenia wydanego przez dyrektora urz´-
du ˝eglugi Êródlàdowej, w∏aÊciwego dla miejsca roz-
pocz´cia podró˝y. W zezwoleniu okreÊla si´ drog´
wodnà, warunki uprawiania ˝eglugi i termin wa˝noÊci
zezwolenia.

2. Statek, któremu cofni´to Êwiadectwo zdolnoÊci
˝eglugowej w czasie podró˝y z przyczyn okreÊlonych
w art. 31 ust. 1 pkt 3 i 4, mo˝e byç dopuszczony na pod-
stawie zezwolenia dyrektora urz´du ˝eglugi Êródlàdo-
wej do jej zakoƒczenia, je˝eli nie zagra˝a to bezpieczeƒ-
stwu ̋ eglugi lub Êrodowisku. W zezwoleniu okreÊla si´
drog´ wodnà, miejsce zakoƒczenia podró˝y, warunki
uprawiania ˝eglugi i termin wa˝noÊci zezwolenia.

Art. 33. Za wydanie lub przed∏u˝enie terminu wa˝-
noÊci Êwiadectwa zdolnoÊci ˝eglugowej oraz za doko-
nanie w nim zmian, a tak˝e za wydanie zezwolenia,
o którym mowa w art. 32, pobiera si´ op∏aty w wyso-
koÊciach okreÊlonych w za∏àczniku do ustawy. 

Art. 34. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzory Êwiadectw
zdolnoÊci ˝eglugowej i terminy, na jakie si´ je wydaje,
w zale˝noÊci od rodzajów statków, o których mowa
w art. 29 ust. 2 i 3, tryb ich wydawania, przed∏u˝ania,
dokonywania w nich zmian i cofania ich, kierujàc si´
wzgl´dami bezpieczeƒstwa ˝eglugi i wymaganiami
mi´dzynarodowymi.

Art. 35. 1. Statek musi mieç za∏og´ w sk∏adzie
i o kwalifikacjach zapewniajàcych bezpieczeƒstwo ˝e-
glugi.

2. Potwierdzeniem posiadania kwalifikacji jest:

1) patent ˝eglarski uprawniajàcy do kierowania stat-
kiem,

2) patent mechanika statkowego uprawniajàcy do ob-
s∏ugi maszyn nap´dowych,

3) Êwiadectwo uprawniajàce do zajmowania innych
stanowisk na statku.
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3. Patent ˝eglarski mo˝e zawieraç ograniczenia co
do rodzaju statków i dróg wodnych, a patent mechani-
ka statkowego — co do rodzaju statku.

4. Patent lub Êwiadectwo wydaje dyrektor urz´du
˝eglugi Êródlàdowej.

5. Uznaje si´ dokumenty kwalifikacyjne kierowni-
ków obcych statków wydane zgodnie z:

1) przepisami obowiàzujàcymi we Wspólnotach Euro-
pejskich w sprawie uzyskiwania krajowych paten-
tów kapitanów statków do przewozu towarów i pa-
sa˝erów Êródlàdowymi drogami wodnymi,

2) Konwencjà o ˝egludze na Renie.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu, majàc
na wzgl´dzie przepis ust. 5, okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, wykaz paƒstw, w których wydane dokumenty
kwalifikacyjne kierowników statków b´dà uznawane
przez organy administracji ˝eglugi Êródlàdowej.

7. Przepisów ust. 1 — 6 dotyczàcych kwalifikacji za-
∏óg nie stosuje si´ do za∏ogi statku u˝ywanego wy∏àcz-
nie do uprawiania sportu lub rekreacji.

Art. 36. 1. Patent lub Êwiadectwo uzyskuje osoba,
która:

1) ukoƒczy∏a 18 lat,

2) ma stan zdrowia odpowiedni do zakresu pracy na
statkach ˝eglugi Êródlàdowej potwierdzony Êwia-
dectwem zdrowia,

3) odby∏a praktyk´ p∏ywania na statkach ̋ eglugi Êród-
làdowej w charakterze cz∏onka za∏ogi, w wymiarze:
a) nie krótszym ni˝ 12 miesi´cy — w wypadku pa-

tentu,
b) nie krótszym ni˝ 3 miesiàce — w wypadku Êwia-

dectwa,

4) zda∏a z wynikiem pozytywnym egzamin z zakresu
wymaganej wiedzy i umiej´tnoÊci.

2. Egzaminy przeprowadzajà komisje egzaminacyj-
ne na podstawie ustalonych wymagaƒ egzaminacyj-
nych i na podstawie regulaminu dzia∏ania komisji.
Cz∏onkom komisji przys∏uguje wynagrodzenie za
udzia∏ w pracach komisji egzaminacyjnej.

3. Za przeprowadzenie egzaminu oraz za wydanie
patentu lub Êwiadectwa pobiera si´ op∏aty w wysoko-
Êciach okreÊlonych w za∏àczniku do ustawy.

Art. 37. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) wykaz stanowisk na statkach w zale˝noÊci od rodza-
jów statków i dróg wodnych,

2) minimalny sk∏ad za∏ogi w zale˝noÊci od czasu pra-
cy statku,

3) rodzaje i wzory patentów i Êwiadectw, o których
mowa w art. 35 ust. 2, oraz tryb ich uzyskiwania, 

4) czas praktyki p∏ywania na statkach ˝eglugi Êródlà-
dowej, z uwzgl´dnieniem art. 36 ust. 1 pkt 3,

5) zakres wymagaƒ egzaminacyjnych niezb´dnych do
uzyskania patentów i Êwiadectw,

6) liczb´, sk∏ad i regulamin dzia∏ania komisji egzami-
nacyjnych, a tak˝e warunki wynagradzania cz∏on-
ków komisji egzaminacyjnych,

kierujàc si´ wzgl´dami bezpieczeƒstwa ˝eglugi i mi´-
dzynarodowymi wymaganiami w tym zakresie. 

2. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, warunki zdrowotne wyma-
gane od osób wykonujàcych prac´ na statkach ˝eglugi
Êródlàdowej, ze szczególnym uwzgl´dnieniem:

1) stanów chorobowych i u∏omnoÊci uniemo˝liwiajà-
cych wykonywanie okreÊlonej pracy,

2) trybu uznawania osób za zdolne albo niezdolne do
wykonywania okreÊlonej pracy,

3) trybu wydawania Êwiadectwa zdrowia.

Art. 38. 1. Cz∏onek za∏ogi statku jest obowiàzany
posiadaç ˝eglarskà ksià˝eczk´ pracy, stwierdzajàcà
przebieg pracy na statkach ˝eglugi Êródlàdowej.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do za∏óg statków
przeznaczonych lub u˝ywanych do uprawiania sportu
lub rekreacji, w tym do amatorskiego po∏owu ryb, oraz
statków u˝ywanych do po∏owu ryb na innych wodach
Êródlàdowych ni˝ okreÊlone w art. 1 ust. 1.

Art. 39. 1. ̊ eglarskà ksià˝eczk´ pracy wydaje dyrek-
tor urz´du ˝eglugi Êródlàdowej na czas nieokreÊlony.

2. W razie zniszczenia, zagubienia lub braku miejsc
do dokonywania wpisów wydaje si´ nowà ˝eglarskà
ksià˝eczk´ pracy.

3. Za wydanie ˝eglarskiej ksià˝eczki pracy pobiera
si´ op∏at´ w wysokoÊci okreÊlonej w za∏àczniku do
ustawy. 

Art. 40. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzór ̋ eglarskiej ksià-
˝eczki pracy, tryb jej wydawania i wymiany, rodzaj do-
konywanych w niej adnotacji i wpisów urz´dowych,
a tak˝e sposób i tryb ich dokonywania, kierujàc si´
obowiàzujàcymi w tej mierze wymaganiami mi´dzyna-
rodowymi. 

Art. 41. 1. Materia∏y niebezpieczne mogà byç prze-
wo˝one statkami ˝eglugi Êródlàdowej w sposób nieza-
gra˝ajàcy bezpieczeƒstwu ruchu ̋ eglugowego i wyklu-
czajàcy zanieczyszczenie lub ska˝enie Êrodowiska,
zgodnie z wymaganiami Europejskiego porozumienia
w sprawie mi´dzynarodowych przewozów materia∏ów
niebezpiecznych Êródlàdowymi drogami wodnymi
(ADN), zwanego dalej „ADN”.

2. Statek przewo˝àcy materia∏y niebezpieczne obo-
wiàzany jest posiadaç Êwiadectwo dopuszczenia do
przewozu materia∏ów niebezpiecznych, stwierdzajàce
spe∏nienie wymagaƒ w zakresie konstrukcji i wyposa-
˝enia.

3. Âwiadectwo, o którym mowa w ust. 2, wydaje po
przeprowadzeniu inspekcji dyrektor urz´du ˝eglugi
Êródlàdowej na okres nie d∏u˝szy ni˝ 5 lat. Za wydanie
Êwiadectwa pobiera si´ op∏at´ w wysokoÊci okreÊlonej
w za∏àczniku do ustawy.
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4. Na statku, o którym mowa w ust. 2, musi znajdo-
waç si´ ekspert do spraw bezpieczeƒstwa przewozu
materia∏ów niebezpiecznych statkami ˝eglugi Êródlà-
dowej, zwany dalej „ekspertem ADN”.

5. Ekspertem ADN mo˝e byç osoba, która posiada
Êwiadectwo eksperta ADN.

6. Warunkiem uzyskania Êwiadectwa eksperta ADN
jest ukoƒczenie kursu i zdanie egzaminu przed komisjà,
o której mowa w art. 36 ust. 2, ze znajomoÊci postano-
wieƒ Europejskiego porozumienia w sprawie mi´dzy-
narodowych przewozów materia∏ów niebezpiecznych
Êródlàdowymi drogami wodnymi. Za egzamin pobiera
si´ op∏at´ w wysokoÊci okreÊlonej w za∏àczniku do
ustawy. 

7. Âwiadectwo eksperta ADN wydaje dyrektor urz´-
du ̋ eglugi Êródlàdowej; za wydanie Êwiadectwa pobie-
ra si´ op∏at´ w wysokoÊci okreÊlonej w za∏àczniku do
ustawy.

8. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy sposób prze-
wozu materia∏ów niebezpiecznych, uwzgl´dniajàc za-
kres inspekcji, o której mowa w ust. 3, i wzór Êwiadec-
twa dopuszczenia statku do przewozu materia∏ów nie-
bezpiecznych oraz wzór Êwiadectwa eksperta ADN
i tryb ich uzyskiwania, kierujàc si´ wymaganiami okre-
Êlonymi w ADN.

Rozdzia∏ 6

Âródlàdowe drogi wodne

Art. 42. 1. Âródlàdowe drogi wodne dzielà si´ na
klasy.

2. Âródlàdowe drogi wodne, w zale˝noÊci od klasy,
dzielà si´ na drogi wodne o znaczeniu:
1) regionalnym,
2) mi´dzynarodowym.

3. Klas´ drogi wodnej okreÊla si´:
1) maksymalnymi parametrami statków, jakie mogà

byç dopuszczone do ˝eglugi,
2) wielkoÊcià minimalnego przeÊwitu pod mostami,

rurociàgami i innymi urzàdzeniami krzy˝ujàcymi
si´ z drogà wodnà.

4. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, szczegó∏owy sposób klasyfikacji Êródlàdowych
dróg wodnych na podstawie kryteriów okreÊlonych
w ust. 3 oraz dokona podzia∏u tych dróg wodnych na
klasy, okreÊli drogi wodne o znaczeniu regionalnym
i mi´dzynarodowym oraz warunki eksploatacyjne
i projektowe dla poszczególnych klas dróg wodnych,
z uwzgl´dnieniem wià˝àcych Rzeczpospolità Polskà
umów mi´dzynarodowych.

Art. 43. 1. Âródlàdowe drogi wodne nale˝y utrzy-
mywaç w sposób zapewniajàcy bezpiecznà ˝eglug´
poprzez:
1) nale˝yty stan techniczny budowli i urzàdzeƒ hydro-

technicznych s∏u˝àcych ̋ egludze oraz ich w∏aÊciwà
obs∏ug´,

2) systematycznà popraw´ warunków eksploatacyj-
nych odpowiednich do klasy drogi wodnej,

3) oznakowanie nawigacyjne szlaku ˝eglownego, bu-
dowli i urzàdzeƒ hydrotechnicznych, przeszkód na-
wigacyjnych oraz budowli i linii przesy∏owych krzy-
˝ujàcych si´ z drogà wodnà.

2. Szlak ˝eglowny nale˝y oznakowaç znakami ˝e-
glugowymi p∏ywajàcymi lub brzegowymi, w sposób
wskazujàcy przeszkody nawigacyjne i miejsca niebez-
pieczne dla ˝eglugi.

3. Zabrania si´ wykorzystywania znaków nawiga-
cyjnych do cumowania lub przeciàgania statku, jak
równie˝ ich uszkadzania, przemieszczania, niszczenia
bàdê czynienia niezdolnymi do u˝ytku zgodnie z prze-
znaczeniem. 

4. Utrzymanie Êródlàdowych dróg wodnych w sta-
nie zapewniajàcym bezpiecznà ˝eglug´, z zastrze˝e-
niem ust. 5, nale˝y do jednostek organizacyjnych mini-
stra w∏aÊciwego do spraw gospodarki wodnej, zwa-
nych dalej „administracjà drogi wodnej”. 

5. Oznakowanie nawigacyjne w portach oraz urzà-
dzeƒ, budowli i linii przesy∏owych krzy˝ujàcych si´
z drogà wodnà nale˝y do ich w∏aÊcicieli. Sposób ozna-
kowania nale˝y uzgodniç z administracjà drogi wod-
nej.

6. Administracja dróg wodnych og∏asza w formie
komunikatów w sposób zwyczajowo przyj´ty aktualne
warunki ˝eglugowe na Êródlàdowych drogach wod-
nych, terminy otwarcia i zamkni´cia dróg wodnych dla
˝eglugi oraz wydaje informator o Êródlàdowych ˝e-
glownych drogach wodnych.

Art. 44. 1. Kierownik statku uprawiajàcego ˝eglug´
jest obowiàzany stosowaç si´ do znaków i sygna∏ów
˝eglugowych znajdujàcych si´ na drodze wodnej i na
jej brzegach lub pokazywanych przez posterunki sy-
gnalizacyjne.

2. Przecinanie kursu lub wyprzedzanie statku jest
dozwolone tylko wówczas, gdy szerokoÊç drogi wod-
nej jest wystarczajàca dla jednoczesnego przejÊcia,
z uwzgl´dnieniem warunków na danym akwenie oraz
ruchu innych statków.

3. Przy mijaniu statek p∏ynàcy w gór´ drogi wodnej
powinien, uwzgl´dniajàc miejscowe warunki i ruch in-
nych statków, ustàpiç drogi statkowi p∏ynàcemu w dó∏
drogi wodnej. 

4. Statek wyprzedzajàcy powinien wyprzedzaç sta-
tek wyprzedzany z jego lewej burty. Je˝eli szlak ̋ eglow-
ny jest dostatecznie szeroki, statek wyprzedzajàcy mo-
˝e równie˝ wyprzedzaç statek wyprzedzany z jego pra-
wej burty.

5. Statki mogà p∏ynàç obok kursami równoleg∏ymi
tylko wówczas, gdy umo˝liwia to szerokoÊç drogi wod-
nej, nie wyst´puje ryzyko zderzenia i gdy nie stanowi
to przeszkody lub niebezpieczeƒstwa dla ruchu ˝eglu-
gowego.
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Art. 45. 1. Statek mo˝e zatrzymaç si´ na postój
w miejscu do tego wyznaczonym, a w wypadku braku
zakazu postoju — wybieraç miejsce postoju tak blisko
brzegu, jak na to pozwala jego zanurzenie oraz warun-
ki miejscowe, i tak aby nie utrudniaç ruchu ̋ eglugowe-
go. 

2. Statek na postoju nale˝y zakotwiczyç lub przycu-
mowaç w sposób bezpieczny, aby nie móg∏ zmieniaç
swojego po∏o˝enia pod wp∏ywem fali, wiatru, pràdu
wody, zmian stanów wody lub ruchu statków i aby nie
stanowi∏ zagro˝enia dla innych statków.

3. Statek wycofany z eksploatacji mo˝e znajdowaç
si´ na postoju tylko w miejscu wyznaczonym przez dy-
rektora urz´du ˝eglugi Êródlàdowej.

4. Na statku znajdujàcym si´ na postoju na szlaku
˝eglownym lub w jego pobli˝u powinien byç stale pe∏-
niony dozór przez osoby o odpowiednich kwalifika-
cjach.

Art. 46. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu,
majàc na wzgl´dzie koniecznoÊç zapewnienia bezpie-
czeƒstwa ruchu ̋ eglugowego, okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, szczegó∏owe przepisy ˝eglugowe normujà-
ce:

1) ruch i postój statków na szlaku ˝eglownym i w por-
tach, sygnalizacj´ wzrokowà i dêwi´kowà oraz ∏àcz-
noÊç radiowà na Êródlàdowych drogach wodnych, 

2) sposoby oznakowania nawigacyjnego szlaku ˝e-
glownego, budowli i urzàdzeƒ hydrotechnicznych,
przeszkód nawigacyjnych oraz budowli i linii prze-
sy∏owych, wzory znaków i sygna∏ów ̋ eglugowych,
ich znaczenie i zakres obowiàzywania,

kierujàc si´ obowiàzujàcymi w tym zakresie wymaga-
niami mi´dzynarodowymi.

Art. 47. 1. Zabrania si´ wyrzucania ze statków
przedmiotów i wylewania substancji mogàcych stano-
wiç przeszkod´ lub niebezpieczeƒstwo dla ̋ eglugi bàdê
innych u˝ytkowników Êródlàdowych dróg wodnych al-
bo zanieczyszczaç drog´ wodnà.

2. W razie zanieczyszczenia drogi wodnej bàdê za-
uwa˝enia na drodze wodnej przedmiotów lub substan-
cji, o których mowa w ust. 1, kierownik statku nie-
zw∏ocznie zawiadamia o tym administracj´ drogi wod-
nej, wskazujàc miejsce i charakter zanieczyszczenia. 

3. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu w poro-
zumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw Êrodowi-
ska okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, warunki groma-
dzenia, przechowywania i usuwania odpadów i Êcie-
ków ze statków oraz sposobu zapobiegania zanieczysz-
czeniom wynikajàcym z przewo˝enia ∏adunków,
uwzgl´dniajàc obowiàzujàce w tym zakresie wymaga-
nia mi´dzynarodowe.

Rozdzia∏ 7

Pilota˝

Art. 48. 1. Pilota˝em jest Êwiadczenie us∏ug majà-
cych na celu u∏atwienie ruchu ˝eglugowego, polegajà-

cych na udzielaniu kierownikowi statku przebywajàce-
go na Êródlàdowych drogach wodnych informacji lub
porad potrzebnych do prowadzenia statku na drodze
wodnej.

2. Us∏ugi w zakresie pilota˝u mogà Êwiadczyç oso-
by fizyczne, prawne i inne jednostki organizacyjne nie-
majàce osobowoÊci prawnej.

Art. 49. 1. Obowiàzkowi korzystania z pilota˝u pod-
legajà:

1) polski statek morski lub ̋ eglugi Êródlàdowej, które-
go kierownik nie posiada odpowiednich upraw-
nieƒ do kierowania statkami na danej drodze wod-
nej,

2) obcy statek morski lub ˝eglugi Êródlàdowej.

2. Nie podlega obowiàzkowi korzystania z pilota˝u
statek u˝ywany wy∏àcznie do uprawiania sportu lub re-
kreacji.

3. Kierownik statku podlegajàcego obowiàzkowi
korzystania z pilota˝u jest obowiàzany korzystaç
z us∏ug pilota.

4. Korzystanie z us∏ug pilota nie zwalnia kierowni-
ka statku z odpowiedzialnoÊci za kierowanie statkiem.

5. Z obowiàzku korzystania z pilota˝u jest zwolnio-
ny statek, którego kierownik posiada Êwiadectwo zwol-
nienia z obowiàzku korzystania z pilota˝u lub doku-
menty uznane w trybie okreÊlonym w art. 35 ust. 5,
oraz statek paƒstwa, z którym zawarta umowa przewi-
duje wzajemne uznawanie dokumentów kwalifikacyj-
nych w ˝egludze Êródlàdowej.

6. Warunkiem uzyskania Êwiadectwa zwolnienia
z obowiàzku korzystania z pilota˝u jest:

1) odbycie co najmniej pi´ciu podró˝y po danej dro-
dze wodnej, potwierdzonych przez pilota,

2) pozytywna ocena sprawdzianu ze znajomoÊci dro-
gi wodnej i miejscowych przepisów ˝eglugowych.

Art. 50. 1. Pilota˝ mo˝e byç wykonywany przez oso-
b´ posiadajàcà kwalifikacje pilota ̋ eglugi Êródlàdowej.

2. Pilotem ˝eglugi Êródlàdowej mo˝e zostaç osoba
posiadajàca patent ̋ eglarski uprawniajàcy do kierowa-
nia wszystkimi statkami, co najmniej 12-miesi´cznà
praktyk´ p∏ywania nabytà po uzyskaniu patentu na
drodze wodnej, której ma dotyczyç uprawnienie, odpo-
wiedni stan zdrowia i która zda∏a z wynikiem pozytyw-
nym egzamin na pilota.

3. Egzamin na pilota lub sprawdzian, o którym mo-
wa w art. 49 ust. 6 pkt 2, przeprowadzajà komisje egza-
minacyjne okreÊlone w art. 36 ust. 2.

4. Potwierdzeniem posiadania kwalifikacji pilota 
˝eglugi Êródlàdowej jest uprawnienie pilotowe.

5. Uprawnienie pilotowe i Êwiadectwo zwolnienia
z obowiàzku korzystania z pilota˝u wydaje dyrektor
urz´du ˝eglugi Êródlàdowej w∏aÊciwy dla drogi wod-
nej, której uprawnienia dotyczà.
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6. Za przeprowadzenie egzaminu lub sprawdzianu
oraz za wydanie uprawnienia pilotowego lub Êwiadec-
twa zwolnienia z obowiàzku korzystania z pilota˝u po-
biera si´ op∏aty w wysokoÊciach okreÊlonych w za∏àcz-
niku do ustawy. 

Art. 51. 1. Pilot ponosi wobec armatora odpowie-
dzialnoÊç za szkody spowodowane swoim dzia∏aniem,
chyba ˝e udowodni do∏o˝enie nale˝ytej starannoÊci
wymaganej przy Êwiadczeniu us∏ugi pilotowej.

2. Wobec osób trzecich za szkody wyrzàdzone przez
pilota odpowiada armator, tak jak za szkody wyrzàdzo-
ne przez cz∏onka za∏ogi statku.

3. W razie ra˝àcego naruszenia przez pilota przepi-
sów ˝eglugowych dyrektor urz´du ˝eglugi Êródlàdo-
wej, na mocy decyzji administracyjnej, mo˝e, w zale˝-
noÊci od stopnia zagro˝enia bezpieczeƒstwa ˝eglugi:

1) udzieliç pilotowi ostrze˝enia o gro˝àcym zawiesze-
niu uprawnienia pilotowego,

2) zawiesiç uprawnienia pilotowe na okres do 12 mie-
si´cy.

Art. 52. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) szczegó∏owe warunki wykonywania pilota˝u i spra-
wowania nadzoru nad jego wykonywaniem,

2) tryb przeprowadzania egzaminów na pilota
i sprawdzianów dla uzyskania Êwiadectwa zwolnie-
nia z obowiàzku korzystania z pilota˝u,

3) wzory i tryb wydawania uprawnieƒ pilotowych oraz
Êwiadectwa zwolnienia z obowiàzku korzystania
z pilota˝u,

majàc na wzgl´dzie zapewnienie prawid∏owej realiza-
cji us∏ug pilotowych. 

Rozdzia∏ 8

Wypadki ˝eglugowe

Art. 53. 1. W razie zaistnienia wypadku ˝eglugowe-
go kierownik statku podejmuje niezw∏ocznie wszelkie
dzia∏ania zmierzajàce do ratowania ludzi i mienia oraz
do ograniczenia rozmiarów szkody.

2. Kierownik statku znajdujàcego si´ w pobli˝u
miejsca wypadku ̋ eglugowego jest obowiàzany udzie-
liç pomocy w dzia∏aniach ratowniczych.

Art. 54. 1. O zaistnieniu wypadku ̋ eglugowego kie-
rownik statku jest obowiàzany niezw∏ocznie zawiado-
miç w∏aÊciwego terytorialnie dyrektora urz´du ˝eglugi
Êródlàdowej i post´powaç stosownie do otrzymanych
poleceƒ.

2. W razie ci´˝kiego uszkodzenia cia∏a, Êmierci cz∏o-
wieka, wybuchu lub po˝aru na statku, zatoni´cia statku
albo zniszczenia mienia znacznej wartoÊci kierownik
statku zawiadamia tak˝e Policj´. 

3. W razie nadzwyczajnego zagro˝enia Êrodowiska
w wyniku wypadku ˝eglugowego kierownik statku za-
wiadamia o tym fakcie s∏u˝by ratownicze w∏aÊciwej te-
renowo jednostki Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej.

4. Fakt zaistnienia wypadku ˝eglugowego kierow-
nik statku odnotowuje w dzienniku pok∏adowym z po-
daniem daty, godziny, miejsca, okolicznoÊci i rodzaju
wypadku oraz zabezpiecza Êlady i dowody w sprawie.

Art. 55. 1. Dyrektor urz´du ˝eglugi Êródlàdowej po
otrzymaniu zawiadomienia o wypadku ˝eglugowym
przeprowadza niezw∏ocznie post´powanie w celu usta-
lenia okolicznoÊci, przyczyn, rozmiarów szkody i win-
nych spowodowania wypadku.

2. W post´powaniu, o którym mowa w ust. 1, mo-
˝e uczestniczyç przedstawiciel armatora i administracji
drogi wodnej.

Art. 56. Cz∏onkowi za∏ogi statku uznanemu winnym
naruszenia przepisów ˝eglugowych lub przepisów do-
tyczàcych obs∏ugi maszyn lub urzàdzeƒ statku dyrektor
urz´du ˝eglugi Êródlàdowej mo˝e w drodze decyzji ad-
ministracyjnej:

1) udzieliç ostrze˝enia o gro˝àcym zawieszeniu
uprawnieƒ zawodowych wynikajàcych z posiada-
nego dokumentu kwalifikacyjnego, je˝eli narusze-
nie przepisów stworzy∏o zagro˝enie wypadkiem
˝eglugowym,

2) zawiesiç uprawnienia na okres do 12 miesi´cy w ra-
zie spowodowania w ciàgu 12 miesi´cy od udziele-
nia ostrze˝enia ponownego naruszenia przepisów, 

3) zawiesiç uprawnienia na okres do 12 miesi´cy za
spowodowanie wypadku lub przyczynienie si´ do
jego zaistnienia, uzale˝niajàc ich przywrócenie od
z∏o˝enia egzaminu sprawdzajàcego,

4) pozbawiç uprawnieƒ zawodowych, je˝eli w wyniku
tego wypadku nastàpi∏a Êmierç cz∏owieka lub
znaczna szkoda.  

Art. 57. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy tryb po-
st´powania w zwiàzku z wypadkami ̋ eglugowymi, ma-
jàc na uwadze w szczególnoÊci kwalifikacj´ wypadków,
obowiàzki kierownika statku po zaistnieniu wypadku,
a tak˝e sposób prowadzenia post´powania przez dy-
rektora urz´du ˝eglugi Êródlàdowej. 

Rozdzia∏ 9

Przepisy karne

Art. 58. Kto:

1) wykonuje przewóz ∏adunków niezgodnie z doku-
mentami przewozowymi,

2) wykonuje przewóz obcym statkiem niezgodnie
z postanowieniami umów mi´dzynarodowych al-
bo pozwoleƒ na przewozy,

3) uprawia ̋ eglug´ statkiem obcym bez wymaganego
pozwolenia,

4) nie dope∏nia obowiàzku z∏o˝enia formularza ewi-
dencyjnego,

5) wykonuje zarobkowy przewóz towarów statkami
o ∏adownoÊci wi´kszej ni˝ 200 t bez spe∏nienia wy-
mogu zdolnoÊci zawodowej,
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6) niszczy, uszkadza, przemieszcza lub wykorzystuje
znaki ˝eglugowe do cumowania lub przeciàgania
statków,

podlega karze grzywny.

Art. 59. Kto wykracza przeciw obowiàzkowi:

1) wpisu statku do rejestru,

2) dokonania pomiaru statku,

podlega karze grzywny.

Art. 60. Kto uprawia ̋ eglug´ statkiem bez wa˝nego
Êwiadectwa zdolnoÊci ˝eglugowej lub jednorazowego
zezwolenia na okreÊlonà podró˝,

podlega karze grzywny.

Art. 61. Kto:

1) kieruje statkiem albo zajmuje stanowisko cz∏onka
za∏ogi statku, nie posiadajàc do tego w∏aÊciwego
dokumentu kwalifikacyjnego,

2) b´dàc cz∏onkiem za∏ogi statku, nie posiada doku-
mentu potwierdzajàcego warunki zdrowia odpo-
wiednie do zajmowanego stanowiska,

3) b´dàc cz∏onkiem za∏ogi statku, nie posiada ˝eglar-
skiej ksià˝eczki pracy,

podlega karze grzywny.

Art. 62. Kto wykracza przeciw przepisom w zakre-
sie:

1) ruchu i sygnalizacji na Êródlàdowych drogach wod-
nych,

2) oznakowania, wyposa˝enia i dokumentów statków,

3) warunków ruchu i postoju statków na szlaku ˝e-
glownym i w portach,

4) sk∏adu za∏ogi statku i norm czasu pracy,

5) przewozu statkami materia∏ów niebezpiecznych,

6) pilota˝u na Êródlàdowych drogach wodnych,

7) warunków sanitarnych na statkach,

8) warunków bezpieczeƒstwa i higieny pracy na stat-
kach,

9) ochrony Êrodowiska,

podlega karze grzywny.

Art. 63. Orzekanie w sprawach okreÊlonych
w art. 58—62 nast´puje w trybie okreÊlonym w Kodek-
sie post´powania w sprawach o wykroczenia.

Rozdzia∏ 10

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych

Art. 64. W ustawie z dnia 24 paêdziernika 1974 r. —
Prawo wodne (Dz. U. Nr 38, poz. 230, z 1980 r. Nr 3,
poz. 6, z 1983 r. Nr 44, poz. 201, z 1989 r. Nr 26, poz. 139
i Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 39,
poz. 222, z 1991 r. Nr 32, poz. 131 i Nr 77, poz. 335,
z 1993 r. Nr 40, poz. 183, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, z 1995 r.
Nr 47, poz. 243, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 47,
poz. 299, Nr 88, poz. 554 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 89,

poz. 991, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268) w art. 19
w ust. 1 w pkt 4 skreÊla si´ wyrazy „oraz zasady okre-
Êlania klas tych wód”.

Art. 65. W ustawie z dnia 18 stycznia 1996 r. o kul-
turze fizycznej (Dz. U. Nr 25, poz. 113 i Nr 137, poz. 639,
z 1997 r. Nr 106, poz. 680, Nr 121, poz. 769 i 770 i Nr 160,
poz. 1078, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 96,
poz. 1106 i Nr 101, poz. 1178 oraz z 2000 r. Nr 9,
poz. 117, Nr 72, poz. 839 i Nr 120, poz. 1268) w art. 53
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury fizycznej
i sportu, po zasi´gni´ciu opinii w∏aÊciwego zwiàz-
ku sportowego, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia: 
1) organy w∏aÊciwe do rejestracji statków u˝ywa-

nych do celów sportowych lub rekreacyjnych
oraz sposób rejestracji i zwolnienia z rejestracji,
tryb post´powania, wzory dokumentów reje-
stracyjnych i sposób oznakowania tych stat-
ków,

2) organy w∏aÊciwe do nadzoru technicznego, wy-
magania techniczne, wzory dokumentów
stwierdzajàcych zdolnoÊç do ˝eglugi i warunki
przeprowadzania przeglàdów technicznych
statków u˝ywanych na wodach Êródlàdowych
do celów sportowych lub rekreacyjnych:
a) bez nap´du mechanicznego niezale˝nie od

wielkoÊci oraz o nap´dzie mechanicznym
o mocy do 75 kW, 

b) o nap´dzie mechanicznym o mocy powy˝ej
75 kW na wodach Êródlàdowych innych ni˝
Êródlàdowe drogi wodne,

majàc na wzgl´dzie koniecznoÊç zapewnienia bez-
pieczeƒstwa ˝eglugi tych statków.”

Art. 66. W ustawie z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o dzia-
∏ach administracji rzàdowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 82,
poz. 928, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 48,
poz. 550, Nr 62, poz. 718, Nr 70, poz. 816, Nr 73,
poz. 852, Nr 109, poz. 1158 i Nr 122, poz. 1314 i 1321
oraz z 2001 r. Nr 3, poz. 18) w art. 27 w ust. 3 wyrazy
„inspektoraty ˝eglugi Êródlàdowej” zast´puje si´ wy-
razami „urz´dy ˝eglugi Êródlàdowej”.

Art. 67. W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o admi-
nistracji rzàdowej w województwie (Dz. U. Nr 91,
poz. 577, z 1999 r. Nr 70, poz. 778 oraz z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, Nr 22, poz. 268, Nr 48, poz. 550 i 552, Nr 62,
poz. 718 i Nr 122, poz. 1321) pkt 12 za∏àcznika otrzymu-
je brzmienie:

„12) Dyrektorzy urz´dów ˝eglugi Êródlàdowej”.

Art. 68. W ustawie z dnia 9 wrzeÊnia 2000 r. o op∏a-
cie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960) w za∏àczniku skre-
Êla si´:
a) w cz´Êci III — pkt 9,
b) w cz´Êci IV — pkt 24 i 28.

Rozdzia∏ 11

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

Art. 69. 1. Stawki op∏at, okreÊlone kwotowo w za-
∏àczniku do ustawy, ulegajà podwy˝szeniu w wypadku
wzrostu cen towarów i us∏ug konsumpcyjnych o po-
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nad 15 %, w stopniu odpowiadajàcym wzrostowi tych
cen.

2. Wskaênik wzrostu cen, o których mowa w ust. 1,
ustala si´ na podstawie komunikatów Prezesa G∏ówne-
go Urz´du Statystycznego og∏oszonych w Dzienniku
Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Pol-
ski” w terminie 30 dni po up∏ywie ka˝dego kwarta∏u.

3. Stawki kwotowe op∏at obliczone zgodnie z ust. 1
zaokràgla si´ w gór´ do pe∏nego z∏otego.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu og∏asza,
w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urz´dowym Rze-
czypospolitej Polskiej „Monitor Polski” stawki kwoto-
we op∏at obliczone zgodnie z przepisami ust. 1 i 3.

Art. 70. 1. P∏atnikami op∏at sà:

1) armatorzy — za pozwolenie na uprawianie ˝eglugi
obcymi statkami, wpis do rejestru administracyj-
nego, Êwiadectwo pomiarowe statku, Êwiadectwo
zdolnoÊci ˝eglugowej oraz Êwiadectwo dopuszcze-
nia statku do przewozu materia∏ów niebezpiecz-
nych,

2) osoby fizyczne — za zaÊwiadczenie o spe∏nieniu
wymogu zdolnoÊci zawodowej, egzaminy i doku-
menty kwalifikacyjne za∏ogi, ˝eglarskà ksià˝eczk´
pracy, egzamin i Êwiadectwo eksperta ADN, egza-
min i uprawnienie pilotowe oraz sprawdzian i Êwia-
dectwo zwolnienia z obowiàzku korzystania z pilo-
ta˝u.

2. Op∏aty pobierajà organy administracji ˝eglugi
Êródlàdowej, z wyjàtkiem op∏at za pomiary statków.

3. Op∏aty pobierane przez organy administracji ˝e-
glugi Êródlàdowej stanowià dochód Skarbu Paƒstwa.

Art. 71. 1. Dzia∏ajàce do dnia wejÊcia w ˝ycie niniej-
szej ustawy inspektoraty ˝eglugi Êródlàdowej z dniem
wejÊcia w ˝ycie ustawy stajà si´ urz´dami ̋ eglugi Êród-
làdowej.

2. Z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy pra-
cownicy inspektoratów ˝eglugi Êródlàdowej stajà si´
pracownikami urz´dów ˝eglugi Êródlàdowej.

Art. 72. 1. Dokumenty kwalifikacyjne, ̋ eglarskie za-
∏ogi i rejestracyjne statków, Êwiadectwa zdolnoÊci ˝e-
glugowej oraz Êwiadectwa pomiarowe wydane na
podstawie dotychczasowych przepisów zachowujà
wa˝noÊç do czasu ich wymiany w zakresie, na jaki zo-
sta∏y wydane. Za wymian´ dokumentów pobiera si´
op∏aty w wysokoÊciach okreÊlonych w za∏àczniku do
ustawy. 

2. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, warunki i terminy wymiany
dokumentów, o których mowa w ust. 1, uwzgl´dniajàc
koniecznoÊç wprowadzenia jednolitych dokumentów
wed∏ug zasad i wzorów przewidzianych w ustawie.

Art. 73. Do post´powaƒ administracyjnych w spra-
wach obj´tych przepisami ustawy, wszcz´tych przed
jej wejÊciem w ˝ycie, stosuje si´ przepisy dotychczaso-
we.

Art. 74. 1. Traci moc ustawa z dnia 7 marca 1950 r.
o ˝egludze i sp∏awie na Êródlàdowych drogach wod-
nych (Dz. U. z 1952 r. Nr 26, poz. 182, z 1960 r. Nr 29,
poz. 163, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 35,
poz. 192 i z 1997 r. Nr 141, poz. 943).

2. Do czasu wydania przepisów wykonawczych
przewidzianych w ustawie, nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez
12 miesi´cy od dnia wejÊcia jej w ˝ycie, zachowujà moc
dotychczasowe przepisy wykonawcze, o ile nie sà
sprzeczne z niniejszà ustawà.

Art. 75. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 3 mie-
si´cy od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

Za∏àcznik do ustawy z dnia 21 grudnia
2000 r.  (poz. 43)

WYSOKOÂCI OP¸AT

I Uprawianie ˝eglugi obcymi statkami

1 Za pozwolenie na uprawianie ˝eglugi obcym statkiem po polskich  Êródlàdowych 
drogach wodnych:
1) na jednà podró˝ 100 z∏
2) na okreÊlony czas lub wielokrotne podró˝e 200 z∏

2 Za wtórnik pozwolenia 20 z∏

II Spe∏nienie wymogu zdolnoÊci zawodowej

1 Za zaÊwiadczenie o spe∏nieniu wymogu zdolnoÊci zawodowej 30 z∏

2 Za wtórnik zaÊwiadczenia 15 z∏

III Rejestr administracyjny

1 Za wpis statku do rejestru:
1) bez nap´du mechanicznego o iloczynie d∏ugoÊci i szerokoÊci statku do  20 m2 40 z∏
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2) bez nap´du mechanicznego o iloczynie d∏ugoÊci i szerokoÊci statku powy˝ej 20 m2 80 z∏
3) o nap´dzie mechanicznym o iloczynie d∏ugoÊci i szerokoÊci statku do 20 m2 80 z∏
4) o nap´dzie mechanicznym o iloczynie d∏ugoÊci i szerokoÊci statku powy˝ej 20 m2 400 z∏

2 Za dokonanie zmian wpisu w rejestrze 15 z∏

3 Za wtórnik karty rejestracyjnej 20 z∏

IV Pomiar statków

1 Za Êwiadectwo pomiarowe:
1) dla statku przeznaczonego do przewozu ∏adunków 150 z∏
2) dla statku nieprzeznaczonego do przewozu ∏adunków 100 z∏

2 Za wtórnik Êwiadectwa pomiarowego 60 z∏

U w a g a: Op∏aty nie obejmujà op∏at za czynnoÊci zwiàzane z pomiarem statku.

V Âwiadectwa zdolnoÊci ˝eglugowej

1 Za Êwiadectwo zdolnoÊci ˝eglugowej 25 z∏

2 Za uproszczone Êwiadectwo zdolnoÊci ˝eglugowej 20 z∏

3 Za przed∏u˝enie Êwiadectwa zdolnoÊci ˝eglugowej 15 z∏

4 Za dokonanie zmian w Êwiadectwie zdolnoÊci ˝eglugowej 15 z∏

5 Za wydanie zezwolenia na jednorazowà podró˝ (op∏ata obejmuje dokonanie inspekcji) 200 z∏

6 Za wtórnik Êwiadectwa zdolnoÊci ˝eglugowej 20 z∏

VI Kwalifikacje zawodowe

1 Za egzamin na patent 150 z∏

2 Za egzamin na Êwiadectwo 100 z∏

3 Za patent 50 z∏

4 Za Êwiadectwo 25 z∏

5 Za wtórnik patentu 40 z∏

6 Za wtórnik Êwiadectwa 20 z∏

VII ˚eglarska ksià˝eczka pracy
Za ˝eglarskà ksià˝eczk´ pracy 30 z∏

VIII Przewóz materia∏ów niebezpiecznych

1 Za Êwiadectwo dopuszczenia statku do przewozu materia∏ów niebezpiecznych 
(op∏ata obejmuje inspekcj´) 200 z∏

2 Za egzamin na Êwiadectwo eksperta ADN 100 z∏

3 Za Êwiadectwo eksperta ADN 20 z∏

4 Za wtórnik dokumentu z poz. 1 i 3 20 z∏

IX Pilota˝

1 Za Êwiadectwo zwolnienia z obowiàzku korzystania z pilota˝u 50 z∏

2 Za uprawnienie pilotowe 50 z∏

3 Za egzamin na pilota 100 z∏

4 Za sprawdzian na Êwiadectwo zwolnienia z obowiàzku korzystania z pilota˝u 100 z∏

5 Za wtórnik dokumentu z poz. 1 i 2 50 z∏


