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Światowa żegluga w ostatnich latach to szereg zmian wynikających przede wszystkim z: 

- narastającego wzrostu przewozów morskich, 

- wzrostu przewozów materiałów niebezpiecznych, 

- wzrostu ruchu pasażerskiego, głównie w żegludze wycieczkowej, promowej, 

- wzrostu eksploatacji jednostek (jachtów) komercyjnych, rekreacyjnych.  

 

Zdarzenia te zmusiły międzynarodową organizację morską IMO w tym kraje członkowskie 

(Polska) do zmian i wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa 

morskiego między innymi: 

- łączności i ratownictwa ( GMDSS), 

- kontroli, regulacji i zarządzeń ruchem statków (VTS i AIS), 

- bezpieczeństwa statków i portów (ISPS), 

- jednolitego systemu wymogów kwalifikacyjnych załóg pływających (STCW). 

  

Powyższe problemy to tylko niektóre zadania, które wprowadzono dla wielu państw 

zajmujących się żeglugą morską, a w szczególności żeglugą krajową. 

Aktualnie obowiązująca ustawa o bezpieczeństwie morskim wprowadza szereg 

porządkujących zmian w zakresie uprawiania żeglugi jachtami morskimi. Podstawową 

zmianą jest wprowadzenie podziału jachtów morskich na jachty rekreacyjne oraz jachty 

komercyjne. 

 

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 611, ze zmianami) 

DEFINICJE 



Art. 5 Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

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 2013 r. poz. 1458). 

 

INSPEKCJE I NADZÓR TECHNICZNY 

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; 

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. 

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. 

Art. 22a. 1. W ramach inspekcji państwa bandery, w przypadku gdy jacht morski jest 

używany do żeglugi morskiej zgodnie z opracowaną przez armatora instrukcją 

bezpieczeństwa jachtu morskiego, organ inspekcyjny podczas inspekcji weryfikuje 

prawidłowość opracowania tej instrukcji. 

2. Instrukcja bezpieczeństwa jachtu morskiego zawiera informacje dotyczące armatora 

jachtu morskiego, rodzajów prowadzonej działalności i uprawianej żeglugi oraz związanego 

z nimi ryzyka, systemu monitorowania stanu technicznego jachtu i jego wyposażenia, 

kwalifikacji załogi i procedur postępowania, pozwalające na wdrożenie i utrzymywanie tego 

systemu. 

3. Szczegółowe elementy jakie zawiera instrukcja bezpieczeństwa jachtu morskiego oraz 

wytyczne dotyczące jej sporządzania oraz stosowania, określają przepisy wydane na 

podstawie art. 23 ust. 5. 

4. Organ inspekcyjny sprawdza, czy używanie jachtu morskiego zgodnie z instrukcją 

bezpieczeństwa jachtu morskiego zapobiega lub zmniejsza do akceptowalnego poziomu 

ryzyko wystąpienia zagrożeń zidentyfikowanych w związku z prowadzoną działalnością lub 

uprawianą żeglugą. 

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 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. 

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 proc. 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: 

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. 

 

„Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej               

w sprawie inspekcji jachtów morskich, instrukcji bezpieczeństwa jachtu morskiego 

i wzoru karty bezpieczeństwa jachtu morskiego” 

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. 

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. 26. 1. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej może upoważnić, w drodze 

decyzji, podmiot do wykonywania przeglądów technicznych jachtów morskich o długości 

do 15 m, mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi i osób znajdujących się na 

tych jachtach. 

2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, powinien spełniać warunki techniczne 

i organizacyjne oraz posiadać przepisy techniczne w zakresie budowy i stałego wyposażenia 

jachtów morskich, a także zapewnić, aby osoby dokonujące przeglądów technicznych 

jachtów morskich posiadały wiedzę techniczną oraz znajomość przepisów technicznych w 

zakresie budowy i stałego wyposażenia takich jachtów. 

2a.  Podmiot upoważniony do przeprowadzania przeglądów technicznych jachtów 

komercyjnych jest obowiązany posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody 

wyrządzone w związku z prowadzeniem działalności w zakresie przeglądów technicznych. 

2b. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy 

zakres ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w ust. 2a, termin powstania 

obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną, biorąc w szczególności pod 

uwagę zakres realizowanych zadań przez podmiot przeprowadzający przeglądy techniczne 

jachtów komercyjnych. 



3. Kontrolę nad podmiotami upoważnionymi sprawuje minister właściwy do spraw 

gospodarki morskiej. 

4. Za upoważnienie pobiera się opłatę określoną w załączniku do ustawy. Opłata stanowi 

dochód budżetu państwa. 

5. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej cofa upoważnienie, jeżeli podmiot 

nie spełnia warunków, o których mowa w ust. 2 i 2a. 

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

szczegółowe warunki, jakie powinny spełniać podmioty upoważnione do wykonywania 

przeglądów technicznych jachtów morskich o długości do 15 m, tryb upoważniania i cofania 

upoważnienia, a także sposób przeprowadzania kontroli, kierując się potrzebą zapewnienia 

bezpieczeństwa żeglugi i ochrony środowiska morskiego oraz bezpieczeństwa osób 

znajdujących się na jachtach oraz mając na uwadze rodzaj działalności prowadzonej przez te 

podmioty. 
ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
1)

 
z dnia 17 stycznia 2012 r.w sprawie podmiotów upoważnionych do wykonywania przeglądów 

technicznych jachtów morskich o długości do 15 m 
(Dz. U. z dnia 20 stycznia 2012 r.) 

 

KWALIFIKACJE I SKŁAD ZAŁOGI 

Art. 61. Statek nie może być używany w żegludze morskiej, jeżeli nie jest obsadzony załogą 

o właściwych kwalifikacjach i wymaganym składzie. 

Art. 62. 1. Kwalifikacje członków załóg statków morskich muszą odpowiadać wymaganiom 

określonym w: 

1) Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, 

wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 

7 lipca 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 39, poz. 201 i 202, z 1999 r. Nr 30, poz. 286 oraz 

z 2013 r. poz. 1092), zwanej dalej "Konwencją STCW"; 

2) Konwencji SOLAS; 

3) Konwencji MLC; 

4) przepisach ustawy. 

2. Kwalifikacje członków załóg statków morskich w zakresie ochrony żeglugi nieobjęte 

Konwencją STCW regulują przepisy o ochronie żeglugi i portów morskich. 

3. Dokumenty kwalifikacyjne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37a 

ust. 15 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej stanowią potwierdzenie 

kwalifikacji niezbędnych do prowadzenia jachtów rekreacyjnych oraz jachtów komercyjnych 

odpłatnie udostępnianych bez załogi na wodach morskich. 

Art. 69.  1. Potwierdzeniem posiadania kwalifikacji niezbędnych do zajmowania stanowisk 

na jachtach komercyjnych, z wyjątkiem jachtów komercyjnych odpłatnie udostępnianych 

bez załogi, są: 

1) dokumenty kwalifikacyjne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37a ust. 

15 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej albo 

2) dokumenty kwalifikacyjne, o których mowa w art. 63 pkt 1, 2 i 5. 

2. Oprócz dokumentów, o których mowa w ust. 1, członkowie załóg jachtów 

komercyjnych muszą posiadać świadectwa przeszkolenia uzyskane, w zależności od 

stanowiska oraz długości i rodzaju jachtu, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie 

art. 70 ust. 4. 



Art. 70. 1. Potwierdzeniem posiadania kwalifikacji niezbędnych do zajmowania stanowisk na 

jachtach komercyjnych są również: 

1) dyplom - dla stanowisk oficerskich; 

2) świadectwo - dla stanowisk nieoficerskich; 

3) świadectwo przeszkolenia. 

2. W celu uzyskania dyplomu lub świadectwa, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, 

niezbędne jest ukończenie szkolenia lub przeszkolenia, a w przypadku dyplomu dodatkowo 

odbycie praktyki pływania i zdanie egzaminu kwalifikacyjnego przed Centralną Morską 

Komisją Egzaminacyjną. 

3. Szkolenia i przeszkolenia, o których mowa w ust. 2, są prowadzone przez ośrodki 

uznane i nadzorowane w zakresie spraw objętych postanowieniami Konwencji STCW oraz 

ustawy przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, posiadające odpowiednią 

bazę szkoleniową i wykwalifikowaną kadrę oraz certyfikat systemu zarządzania jakością. 

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

wymagane dla członków załóg jachtów komercyjnych kwalifikacje i przeszkolenia 

według Konwencji STCW oraz warunki ich uzyskiwania, kierując się koniecznością 

odpowiedniego przygotowania do wykonywania obowiązków członków załóg na 

jachtach komercyjnych, zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi oraz zdrowia i życia 

przebywających na nich osób, a także mając na uwadze istniejące systemy kwalifikacji 

sportowych i zawodowych członków załóg. 

5. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 4, zostaną określone również: 

1) tryb oraz szczegółowe kryteria uznawania ośrodków szkolących załogi jachtów 

komercyjnych oraz sposób prowadzenia audytów tych ośrodków, 

2) ramowe programy szkoleń i przeszkoleń, 

3) wymagania dotyczące wyposażenia bazy szkoleniowej oraz kwalifikacji kadry, 

4) wymagania egzaminacyjne dla poszczególnych dokumentów kwalifikacyjnych, 

5) wzory dokumentów kwalifikacyjnych dla członków załóg jachtów komercyjnych 

i sposób ewidencji tych dokumentów, 

6) wzory dokumentów stosowanych podczas prowadzenia audytów ośrodków szkolących 

załogi jachtów komercyjnych 

- z uwzględnieniem potrzeby zapewnienia właściwego przygotowania do wykonywania 

obowiązków członków załóg na jachtach komercyjnych, bezpieczeństwa żeglugi oraz 

określenia zakresu informacji niezbędnych do weryfikacji ważności kwalifikacji członków 

załóg takich jachtów. 

 

Rozporządzenie Ministra transportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r.                    

w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 460) 

 

 

BEZPIECZNE UPRAWIANIE ŻEGLUGI 

Art. 86a. 1. W przypadku uzasadnionego podejrzenia funkcjonariusze Straży Granicznej mają 

prawo żądać poddania się badaniu na zawartość w organizmie alkoholu lub środka 

odurzającego przez prowadzącego statek w ruchu wodnym. 

2. Do badania w celu ustalenia w organizmie obecności alkoholu lub środka 

odurzającego stosuje się odpowiednio art. 129i oraz art. 129j ustawy z dnia 20 czerwca 1997 

r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.). 

Art. 110. 1. Jachty morskie mogą uprawiać żeglugę na wodach morskich po spełnieniu 

wymagań w zakresie bezpiecznego uprawiania żeglugi, dotyczących w szczególności 

środków ratunkowych, sprzętu sygnałowego, nawigacyjnego i ochrony przeciwpożarowej, 



urządzeń radiokomunikacyjnych i wyposażenia pokładowego, w zależności od długości 

jachtu oraz rejonu pływania, określonych na podstawie ust. 4. 

2. Zabrania się używania jachtu morskiego do prowadzenia działalności, o której mowa 

w art. 5 pkt 9, który nie spełnia wymogów ustawy dotyczących jachtów komercyjnych. 

2a.  W przypadku gdy jacht komercyjny odpłatnie udostępniony bez załogi jest używany 

do działalności określonej w art. 5 pkt 9 lit. a-e, stosuje się do niego przepisy odnoszące się 

do jachtu komercyjnego odpłatnie udostępnianego wraz z załogą. 

3.  Armator lub kapitan jachtu komercyjnego innego niż jacht komercyjny odpłatnie 

udostępniany bez załogi jest obowiązany posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

prowadzącego jacht oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków obejmujące 

wszystkie osoby znajdujące się na jachcie. 

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

warunki bezpiecznego uprawiania żeglugi jachtów morskich, w zależności od ich długości 

oraz rejonu pływania, kierując się koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa tych jachtów 

oraz osób na nich przebywających. 

5. W przypadku gdy cechy konstrukcyjne jachtu morskiego nie pozwalają na 

zastosowanie wymagań określonych przepisami wydanymi na podstawie ust. 4 lub gdy jest to 

uzasadnione ze względu na rejon lub warunki żeglugi możliwe jest, na wniosek armatora, 

zwolnienie jachtu z obowiązku spełniania tych wymagań albo wyrażenie zgody na 

zastosowanie środków równoważnych w zakresie wyposażenia i konstrukcji jachtu, pod 

warunkiem że poziom bezpieczeństwa żeglugi nie zostanie zmniejszony. 

6. Zwolnienie jachtu morskiego z obowiązku spełniania wymagań określonych 

przepisami wydanymi na podstawie ust. 4 lub wyrażenie zgody na zastosowanie środków 

równoważnych w zakresie wyposażenia i konstrukcji jachtu morskiego lub odmowę 

wydawania zwolnienia lub wyrażenia zgody na zastosowanie środków równoważnych 

w zakresie wyposażenia i konstrukcji jachtu morskiego następuje, w drodze decyzji, 

właściwego dyrektora urzędu morskiego. 

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

szczegółowe warunki i tryb zwolnienia jachtu morskiego z wymagań określonych przepisami 

wydanymi na podstawie ust. 4 lub wyrażenia zgody na zastosowanie środków równoważnych 

w zakresie wyposażenia i konstrukcji oraz szczegółowe warunki eksploatacyjne, których 

spełnianie uzasadnia zastosowanie zwolnień lub środków równoważnych, mając na uwadze 

potrzebę zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa żeglugi. 

 

KARY PIENIĘŻNE 

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, 

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. 

Art. 127. 1. Kto: 

1) używa międzynarodowych sygnałów wzywania pomocy lub używa sygnału, który 

mógłby być wzięty za międzynarodowy sygnał wzywania pomocy, w celu innym niż 

potrzeba wskazania, że statek znajduje się w niebezpieczeństwie na morzu i wzywa 

pomocy, 

2) bez upoważnienia używa oznakowania zastrzeżonego dla Służby SAR, 

3) nie przekazuje, zgodnie z ustawą, posiadanych wiadomości o zagrożeniu życia ludzkiego 

na morzu, 

4) nie dopełnia obowiązku liczenia lub rejestrowania osób odbywających podróż morską 

statkiem pasażerskim lub jachtem komercyjnym, innym niż jacht komercyjny odpłatnie 

udostępniany bez załogi, 

5) wykonuje obowiązki członka załogi pomimo zawieszonych uprawnień, 

6) używa lub udostępnia jacht morski do prowadzenia działalności, o której mowa w art. 5 

pkt 9, nie spełniając wymogów ustawy dotyczących jachtów komercyjnych, 

7) 
(148)

 prowadzi statek morski lub statek żeglugi śródlądowej, jacht morski lub śródlądowy, 

lub wykonuje obowiązki w zakresie bezpieczeństwa statku, jego ochrony lub 

zapobiegania zanieczyszczaniu środowiska morskiego, w stanie nietrzeźwości lub pod 

wpływem środka odurzającego 

- podlega karze pieniężnej do wysokości nieprzekraczającej dwudziestokrotnego przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia za rok poprzedzający, ogłaszanego przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” 

dla celów emerytalnych i rentowych. 

2. Tej samej karze podlega: 

1) armator, o którym mowa w art. 88 ust. 4, który po uzyskaniu od kapitana statku 

informacji o zdarzeniach mających wpływ na bezpieczeństwo statku lub zagrażających 

bezpieczeństwu morskiemu, nie skontaktuje się niezwłocznie z właściwą Służbą VTS; 

2) armator, kapitan lub przedstawiciel kapitana statku, który nie dopełni ciążącego na nim 

obowiązku przekazywania informacji zgodnie z art. 41 ust. 2; 

3) armator, kapitan lub przedstawiciel kapitana statku zmierzającego do portu polskiego 

albo portu państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w przypadku statku o polskiej 

przynależności, który nie przekazuje kapitanowi portu informacji dotyczących 

identyfikacji statku, portu przeznaczenia, przewidywanego czasu przybycia do portu 

przeznaczenia i przewidywanego czasu wyjścia z portu oraz liczby wszystkich osób na 

statku; 

3a) 
(149)

 armator lub kapitan jachtu komercyjnego innego niż jacht komercyjny odpłatnie 

udostępniany bez załogi, który nie posiada ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

prowadzącego jacht ani ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków 

obejmującego wszystkie osoby znajdujące się na jachcie, zgodnie z art. 110 ust. 3; 

4) dowódca jednostki pływającej Marynarki Wojennej, kapitan statku służby państwowej 

specjalnego przeznaczenia oraz prowadzący jacht morski, a także kierownik statku 

rybackiego o długości do 24 m, który przed wejściem do portu i przed jego opuszczeniem 

nie przekaże kapitanowi portu informacji o statku lub będzie manewrować statkiem 

niezgodnie z uzyskanym zezwoleniem na wejście lub wyjście; 

5) pilot morski, który w trakcie wykonywania usług pilotowych stwierdzi lub poweźmie 

uzasadnione podejrzenie, że stan statku wykazuje braki, które mogłyby utrudnić 

bezpieczną żeglugę statku lub które mogłyby stanowić zagrożenie zanieczyszczeniem 

środowiska morskiego i nie poinformuje o powyższym właściwego organu 

inspekcyjnego; 



6) podmiot zarządzający portem, przystanią morską lub obiektem portowym, który stwierdzi 

lub poweźmie uzasadnione podejrzenie, że stan statku wykazuje braki, które mogłyby 

zagrażać bezpieczeństwu statku lub które mogłyby stanowić zagrożenie 

zanieczyszczeniem środowiska morskiego, i nie poinformuje o powyższym właściwego 

organu inspekcyjnego. 

Art. 128. 1. Kapitan, który: 

1) narusza wymagania dotyczące bezpieczeństwa statku określone w ustawie oraz umowach 

międzynarodowych, 

2) nie dokładając należytej staranności, przyczynił się do zatrzymania statku przez organ 

inspekcyjny z powodu niespełnienia przez statek wymogów dotyczących bezpieczeństwa 

morskiego, 

3) nie dopełnia ciążącego na nim obowiązku zgłoszenia statku do inspekcji, 

4) narusza przepisy dotyczące: 

a) ruchu statków na morzu terytorialnym, 

b) zasad bezpieczeństwa żeglugi określonych postanowieniami rozdziału V Konwencji 

SOLAS, 

c) obowiązku posiadania przez statek przewożący ziarno luzem dokumentu stanowiącego 

dowód spełnienia wymagań przewidzianych w rozdziale VI Konwencji SOLAS, 

5) wyprowadza statek z portu wbrew zakazowi organu inspekcyjnego, 

6) nie stosuje się do nakazu opuszczenia portu, bazy przeładunkowej lub morza 

terytorialnego albo zakazu wejścia do portu lub bazy przeładunkowej bądź też w inny 

sposób narusza ustalony porządek portowo-żeglugowy, 

7) narusza wymagania dotyczące bezpieczeństwa pasażerów w pasażerskiej żegludze 

krajowej, wykraczając poza obszar lub strefę przeznaczoną dla żeglugi statku 

o odpowiedniej klasie 

- podlega karze pieniężnej do wysokości nieprzekraczającej dwudziestokrotnego przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia za rok poprzedzający, ogłaszanego przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” 

dla celów emerytalnych i rentowych. 

2. Tej samej karze podlega: 

1) kapitan statku znajdującego się w polskich obszarach morskich, który nie poinformuje 

niezwłocznie najbliższej brzegowej stacji radiowej lub Służby VTS o wszystkich 

zdarzeniach, które mają wpływ na bezpieczeństwo statku lub zagrażają bezpieczeństwu 

morskiemu; 

2) kapitan statku, do którego mają zastosowanie przepisy Kodeksu ISM, jeżeli nie 

poinformuje armatora o zdarzeniu mającym wpływ na bezpieczeństwo statku oraz 

zagrażającym bezpieczeństwu morskiemu. 

 

 

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej                  

z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie bezpiecznego uprawiania żeglugi przez jachty (Dz. 

U. z 2012 r. poz. 326, ze zmianami) 

Przepisy ogólne 

§ 3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 

1) długości - należy przez to rozumieć długość kadłuba, która oznacza długość mierzoną 

między skrajnymi punktami kadłuba na rufie i dziobie z pominięciem części należących 

do wyposażenia kadłuba, takich jak: ster, bukszpryt, odbojnice, kosze dziobowe i rufowe; 



 

§ 5. Jacht może być używany w żegludze morskiej, jeżeli odpowiada wymaganiom 

bezpieczeństwa w zakresie stanu technicznego, obsadzenia załogą, wyposażenia w środki 

ratunkowe, sprzęt sygnałowy, nawigacyjny i ochrony przeciwpożarowej, urządzenia 

radiokomunikacyjne, wyposażenia pokładowego i awaryjnego oraz innym wymaganiom 

określonym w rozporządzeniu 

§ 6. 
(4)

 W celu zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi kapitan jachtu powinien: 

1) planować podróż z uwzględnieniem doświadczenia i kwalifikacji załogi, prognoz pogody, 

możliwych do przewidzenia niebezpieczeństw nawigacyjnych oraz innych czynników, 

które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo podróży; 

2) przed rozpoczęciem żeglugi sprawdzić stan techniczny jachtu i jego wyposażenia, w tym 

środków ratunkowych i środków służących do wzywania pomocy; 

3) zaznajomić członków załogi i pasażerów ze sposobami wzywania pomocy 

i podstawowymi procedurami alarmowymi w przypadku zagrożenia na jachcie, w tym w 

przypadku wypadnięcia człowieka za burtę, pożaru, przecieku lub konieczności 

opuszczenia jachtu, oraz przeszkolić członków załogi i pasażerów w posługiwaniu się 

środkami ratunkowymi i środkami bezpieczeństwa, w które jacht jest wyposażony; 

4) podczas żeglugi zapewnić prowadzenie ciągłej obserwacji akwenu, warunków 

hydrologiczno-meteorologicznych i nawigacyjnych; 

5) zapewnić noszenie indywidualnych urządzeń wypornościowych przez przebywające na 

pokładzie jachtu osoby nieumiejące pływać; 

6) zapewnić noszenie indywidualnych urządzeń wypornościowych lub pasów 

bezpieczeństwa: 

a) w porze nocnej, 

b) na jednostkach, na których w ocenie kapitana jachtu występuje znaczne ryzyko 

wywrócenia się jachtu, lub 

c) w trudnych warunkach atmosferycznych; 

7) przedsięwziąć wszelkie inne środki wynikające z zasad dobrej praktyki morskiej. 

 

Wymagania z zakresu bezpieczeństwa jachtu 

§ 13. 1. Na jachcie morskim powinien zostać opracowany rozkład alarmowy stosownie 

do ilości osób, środków ratunkowych i urządzeń ratunkowych oraz przeciwpożarowych, 

określający sygnały alarmowe, ich charakterystykę oraz sposób postępowania i zadania 

członków załogi na wypadek alarmu. 

2. Rozkład alarmowy opracowuje armator według wytycznych określonych w załączniku 

nr 3 do rozporządzenia. 

3. Rozkład alarmowy powinien być sporządzony w języku polskim, a jeżeli jacht uprawia 

żeglugę międzynarodową - również w języku angielskim. 

4. Na jachtach, na których liczba członków załogi wynosi mniej niż 5 osób, rozkład 

alarmowy może być zastąpiony określonymi przez armatora zasadami postępowania 

członków załogi w sytuacjach zagrożenia oraz niezbędnymi ćwiczeniami w tym zakresie. 

Wymagania bezpieczeństwa w zakresie stanu technicznego 

§ 8. Jacht odpowiada wymaganiom bezpieczeństwa w zakresie stanu technicznego, jeżeli 

odpowiada przepisom technicznym w zakresie: 

1) konstrukcji kadłuba; 



2) wyposażenia kadłubowego; 

3) urządzeń kotwicznych i cumowniczych; 

4) osprzętu żaglowego, masztów i olinowania (w odniesieniu do jachtów, których to 

dotyczy); 

5) silników napędowych oraz urządzeń maszynowych; 

6) mechanizmów pomocniczych; 

7) zbiorników ciśnieniowych wraz z ich urządzeniami; 

8) instalacji rurociągów; 

9) wałów śrubowych oraz śrub napędowych i innych pędników; 

10) urządzeń elektrycznych oraz ich instalacji; 

11) ochrony przeciwpożarowej; 

12) stateczności, pływalności i niezatapialności; 

13) wolnej burty (w odniesieniu do jachtów, których to dotyczy); 

14) urządzeń kuchennych i grzewczych; 

15) ochrony środowiska; 

16) innych urządzeń z zakresu technicznego stanu bezpieczeństwa; 

17) pomieszczeń załogowych i pasażerskich. 

§ 9. Jacht, jego urządzenia i wyposażenie podlegają w zakresie wymagań, o których 

mowa w § 8, nadzorowi technicznemu, który obejmuje budowę, odbudowę, przebudowę, 

wyposażenie, remonty i przeglądy techniczne. 

§ 10. 1. Uznana organizacja lub podmiot upoważniony do wykonywania przeglądów 

technicznych jachtów o długości do 15 m, na podstawie pozytywnych wyników przeglądu 

technicznego, wydaje dokument potwierdzający zdolność jachtu morskiego pod względem 

technicznym do uprawiania żeglugi. 

2. W dokumencie, o którym mowa w ust. 1, określa się warunki uprawiania żeglugi. 

3. Dokument, o którym mowa w ust. 1, wydaje się na okres nie dłuższy niż 5 lat. 

 

 

 

 

 

 

 


