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Artykuł 7.12 

Sterówki o regulowanej wysokości 

Sterówki o regulowanej wysokości muszą być wyposażone w funkcję opuszczania awaryjnego. 

Podczas każdorazowego opuszczania sterówki musi następować samoczynne włączenie dobrze 
słyszalnego ostrzegawczego sygnału dźwiękowego. Przepis ten nie obowiązuje, jeśli dzięki 
zastosowaniu odpowiednich środków konstrukcyjnych wykluczone jest jakiekolwiek 
niebezpieczeństwo spowodowania uszkodzeń ciała w trakcie zmiany wysokości sterówki. 

Możliwość bezpiecznego opuszczenia sterówki musi być zagwarantowana na wszystkich 
poziomach jej ustawienia. 

Artykuł 7.13 

Adnotacja w świadectwie wspólnotowym dotycząca statków z jednoosobowym stanowiskiem 
radarowym 

Jeśli statek odpowiada postanowieniom szczegółowym dla jednoosobowych stanowisk radarowych 
zgodnie z art. 7.01, 7.04 do 7.08 i 7.11 w świadectwie wspólnotowym należy dokonać 
następującego wpisu: 

„Statek dysponuje jednoosobowym stanowiskiem radarowym” 
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ROZDZIAŁ 8 

W Y M O G I  D O T Y C ZĄC E  B U D O W Y  M A S Z Y N  

Artykuł 8.01 

Postanowienia ogólne 

1. Maszyny i ich osprzęt należy projektować, budować i instalować zgodnie z zasadami techniki. 

2. Instalacje wymagające regularnych przeglądów, w szczególności kotły parowe, inne zbiorniki 
ciśnieniowe i ich osprzęt, oraz dźwigi, muszą spełniać przepisy obowiązujące w jednym 
z Państw Członkowskich Wspólnoty. 

3. Instalować można tylko silniki spalinowe na paliwo o temperaturze zapłonu powyżej 55 °C. 

Artykuł 8.02 

Urządzenia bezpieczeństwa 

1. Maszyny należy instalować i osadzać w taki sposób, aby były odpowiednio dostępne do 
obsługi i konserwacji i aby nie zagrażały personelowi wyznaczonemu do tych zadań. Możliwe 
być musi zabezpieczenie ich przed niezamierzonym uruchomieniem. 

2. Serwomotory, silniki pomocnicze, kotły parowe i zbiorniki ciśnieniowe oraz ich osprzęt muszą 
być wyposażone w urządzenia bezpieczeństwa. 

3. W razie konieczności musi być także możliwe wyłączenie silników napędzających dmuchawy 
i wentylatory wyciągowe poza pomieszczeniem, w którym są ustawione i poza maszynownią. 

4. Tam, gdzie to konieczne, złącza rur przenoszących paliwo, olej smarowniczy oraz oleje 
stosowane w systemach przenoszenia napędu, systemach sterowania i napędowych oraz 
systemach grzewczych należy ekranować lub w inny sposób odpowiednio zabezpieczyć, aby 
uniknąć rozpylania lub wycieków oleju na gorące powierzchnie, do wlotów powietrza maszyn, 
lub przedostawania się ich do innych źródeł zapłonu. Liczbę złączy w takich systemach 
rurowych należy ograniczyć do minimum. 
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5. Zewnętrzne rury wysokociśnieniowe do paliwa dla silników wysokoprężnych, pomiędzy 
wysokociśnieniowymi pompami paliwa a wtryskiem należy zabezpieczyć systemem rur 
płaszczowych zdolnych do przechwycenia paliwa w razie awarii rurociągu 
wysokociśnieniowego. Taki system rur płaszczowych należy uzupełnić o kolektor do 
wycieków i należy przewidzieć urządzenia, które na wypadek awarii rury z paliwem wyemitują 
sygnał alarmowy; ten system alarmowy nie jest jednak wymagany dla silników z jedynie 
dwoma cylindrami. Systemów rur płaszczowych nie trzeba stosować w silnikach na otwartych 
pokładach obsługujących wciagarki kotwiczne i kabestany. 

6. Izolacja części maszyn musi spełniać wymogi art. 3.04 ust. 3 akapit drugi. 

Artykuł 8.03 

Systemy napędowe 

1. Musi istnieć możliwość niezawodnego i szybkiego uruchmiania, zatrzymywania 
i przesterowania napędów statku.  

2. Monitorowaniem przy użyciu odpowiednich urządzeń, które wyzwalają alarm po osiągnięciu 
poziomu krytycznego, należy objąć następujące wskaźniki: 

a)  temperatura wody chłodzącej serwomotorów; 

b) ciśnienie oleju smarującego w serwomotorach i przekładniach; 

c) ciśnienie oleju i powietrza w urządzeniu nawrotnym serwomotorów, przekładni 
nawrotnych lub śrub.  

3. Jeśli statek ma tylko jeden serwomotor, silnik ten nie może się wyłączać automatycznie, chyba 
że w celu zabezpieczenia przed nadmierna prędkością obrotową. 

4. Jeśli statek ma tylko jeden silnik główny, silnik ten może być wyposażony w automatyczne 
urządzenie do redukcji prędkości silnika tylko wtedy, gdy automatyczna redukcja prędkości 
jest optycznie i akustycznie sygnalizowana w sterówce, a urządzenie do redukcji prędkości 
silnika można wyłączyć ze stanowiska sternika. 

5. Przepusty wałów należy wykonać tak, aby zapobiec wydostaniu się zanieczyszczających wodę 
smarów. 
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Artykuł 8.04 

System odprowadzania spalin z silników spalinowych 

1. Spaliny muszą być w całości odprowadzane poza statek. 

2. Należy zapobiec przedostawaniu się spalin do różnych pomieszczeń statku poprzez 
zastosowanie odpowiednich środków. Przewody odprowadzające gazy spalinowe przechodzące 
przez pomieszczenia załogi lub sterówkę należy pokryć ochronnym gazoszczelnym płaszczem 
w obrębie tych pomieszczeń. Przestrzeń między przewodem a płaszczem musi mieć połączenie 
z wolnym powietrzem.  

3. Przewody do odprowadzania spalin należy układać i zabezpieczać w sposób taki, aby nie 
mogły spowodować pożaru. 

4. W maszynowniach przewody do odprowadzania spalin należy odpowiednio izolować lub 
chłodzić. Poza maszynowniami może wystarczyć zabezpieczenie przed dotykiem. 

Artykuł 8.05 

Zbiorniki paliwa, przewody paliwowe i osprzęt 

1. Paliwa płynne należy przechowywać w stalowych zbiornikach będących integralną częścią 
kadłuba albo w trwale do niego przytwierdzonych zbiornikach lub, jeśli wymaga tego rodzaj 
konstrukcji statku, wykonanych z innego, równoważnego pod względem ogniotrwałości 
materiału. Wymagań tych nie stosuje się do zbiorników o pojemności nie więcej niż 12 litrów, 
które fabrycznie wbudowano w agregaty pomocnicze. Zbiorniki paliwa nie mogą mieć 
wspólnych powierzchni odgraniczających ze zbiornikami wody pitnej. 

2. Zbiorniki te, jak również przewody paliwowe i inny osprzęt, należy rozmieścić i ułożyć 
w sposób uniemożliwiający przypadkowe przedostanie się paliwa lub jego oparów do wnętrza 
statku. Zawory w zbiornikach przeznaczone do próbkowania paliwa lub odwadniania powinny 
zamykać się automatycznie. 

3. Zbiorników paliwa nie można umieszczać przed grodzią zderzeniową. 

4. Zbiorników paliwa i ich obsad nie można umieszczać bezpośrednio nad maszynowniami lub 
przewodami spalinowymi. 

5. Kryzy wlewów do zbiorników paliwa muszą być wyraźnie oznakowane. 
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6. Kryzy szyjek wlewów zbiorników paliwa powinny wychodzić z pokładu, z wyjątkiem 
zbiorników z dziennym zapasem. Szyjki wlewów należy wyposażyć w króciec przyłączeniowy 
zgodnie z europejską normą EN 12827:1999. 

 Zbiorniki takie należy wyposażyć w rurę odpowietrzającą wyprowadzoną na wolne powietrze 
ponad pokładem i tak ułożoną, aby uniemożliwić przedostanie się do niej wody. Przekrój rury 
odpowietrzającej powinien być co najmniej 1,25 razy większy od przekroju szyjki wlewu. 

 Jeśli zbiorniki paliw płynnych są ze sobą połączone, przekrój przewodu łączącego musi być co 
najmniej 1,25 razy większy od przekroju szyjki wlewu. 

7. Przewody do dystrybucji paliwa bezpośrednio przy zbiornikach muszą być wyposażone 
w urządzenie odcinające, które można uruchamiać z pokładu. 

 Wymóg ten nie obowiązuje w stosunku do zbiorników paliwowych montowanych 
bezpośrednio na silniku. 

8. Przewody paliwowe, ich złącza, uszczelki i osprzęt powinny być wykonane z materiałów 
zdolnych do wytrzymania obciążeń mechanicznych, chemicznych i cieplnych, na które mogą 
być narażone. Przewody paliwowe nie mogą podlegać żadnemu szkodliwemu oddziaływaniu 
ciepła i możliwa być musi ich kontrola na całej długości. 

9. Zbiorniki paliwa należy zaopatrzyć w odpowiednie urządzenie do pomiaru objętości. Musi być 
możliwy odczyt urządzenia do pomiaru objętości aż do poziomu maksymalnego napełnienia. 
Rurkę wodowskazową należy skutecznie zabezpieczyć przed uszkodzeniem, wyposażyć 
w urządzenie do automatycznego zamykania u podstawy, a górny koniec należy przyłączyć do 
zbiornika powyżej poziomu maksymalnego napełnienia. Materiał, z którego wykonano rurki 
wodowskazowe nie może odkształcać się w normalnych temperaturach otoczenia. Rurki 
pomiarowe nie mogą mieć swoich zakończeń w pomieszczeniach załogi. Zakończenia rur 
pomiarowych w maszynowni lub kotłowni należy wyposażyć w odpowiednie urządzenia 
samozamykające. 

10. a) Zbiorniki paliwa należy zabezpieczyć przed wyciekami paliwa w trakcie bunkrowania za 
pomocą odpowiednich urządzeń pokładowych, które należy wykazać w pozycji 52 
świadectwa wspólnotowego. 

b) Jeśli paliwo pobiera się ze stacji bunkrowania wyposażonych we własne urządzenia 
techniczne zapobiegające wyciekom paliwa na pokład w trakcie bunkrowania, nie stosuje 
się wymogów dotyczących wyposażenia określonych w lit. a) oraz ust. 11. 
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11. Jeśli zbiorniki paliwa są wyposażone w automatyczne urządzenia odcinające, ich czujniki 
powinny zatrzymać pobieranie paliwa, gdy zbiornik jest napełniony w 97%; urządzenie to musi 
spełniać wymagania niezawodności „failsafe”. 

 Jeśli czujnik ten uruchamia elektryczny element stykowy, który sygnałem binarnym może 
przerwać obwód w stacji bunkrowania, możliwa być musi transmisja tego sygnału do stacji 
bunkrowania za pośrednictwem wodoszczelnej wtyczki łączącej spełniającej wymagania 
międzynarodowej normy IEC 60309-1:1999 w zakresie napięć prądu stałego od 40 do 50 V, 
kolor obudowy biały, uziemienie w pozycji styku na godz. 10:00. 

12. Zbiorniki paliwa należy zaopatrzyć w otwory ze szczelnymi pokrywami, aby umożliwić 
czyszczenie i przeglądy. 

13. Zbiorniki paliwa bezpośrednio zasilające serwomotory i silniki potrzebne do bezpiecznej pracy 
statku należy wyposażyć w urządzenia emitujące w sterówce sygnały optyczne i dźwiękowe, 
jeśli poziom paliwa w nich nie wystarcza do zapewnienia dalszej bezpiecznej eksploatacji. 

Artykuł 8.06 

Przechowywanie olejów smarowych, rur i osprzętu 

1. Olej smarowy należy przechowywać w zbiornikach stalowych będących integralną częścią 
kadłuba albo w trwale do niego przytwierdzonych lub, jeśli wymaga tego rodzaj konstrukcji 
statku, wykonanych z innego, równoważnego pod względem ogniotrwałości materiału. 
Wymagań tych nie stosuje się do zbiorników o pojemności nie więcej niż 25 litrów. Zbiorniki 
oleju smarowego nie mogą mieć wspólnych powierzchni odgraniczających ze zbiornikami 
wody pitnej. 

2. Zbiorniki oleju smarowego, jak również towarzyszące im przewody i inny osprzęt należy 
rozmieścić i ułożyć w sposób uniemożliwiający niezamierzone przedostanie się oleju 
smarowego lub jego oparów do pomieszczeń statku. 

3. Zbiorników oleju smarowego nie można umieszczać przed grodzią zderzeniową. 

4. Zbiorników oleju smarowego i ich obsad nie można umieszczać bezpośrednio nad 
maszynowniami ani przewodami odprowadzającymi gazy spalinowe. 

5. Kryzy wlewów zbiorników oleju smarowego muszą być wyraźnie oznakowane.  
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6. Przewody oleju smarowego, ich złącza, uszczelki i osprzęt muszą być wykonane z materiałów 
zdolnych do wytrzymania obciążeń mechanicznych, chemicznych i cieplnych, na które mogą 
być narażone. Przewody te nie mogą podlegać żadnemu szkodliwemu oddziaływaniu ciepła 
i możliwa być musi ich kontrola na całej długości. 

7. Zbiorniki oleju smarowego należy zaopatrzyć w odpowiednie urządzenie do pomiaru objętości. 
Musi być możliwy odczyt urządzenia do pomiaru objętości aż do poziomu maksymalnego 
napełnienia. Rurkę wodowskazową należy skutecznie zabezpieczyć przed uszkodzeniem, 
wyposażyć w urządzenie do automatycznego zamykania u podstawy, a górny koniec należy 
przyłączyć do zbiornika powyżej poziomu maksymalnego napełnienia. Materiał, z którego 
wykonano rurki wodowskazowe nie może odkształcać się w normalnych temperaturach 
otoczenia. Rurki pomiarowe nie mogą mieć swoich zakończeń w pomieszczeniach załogi. 
Zakończenia rur pomiarowych w maszynowni lub kotłowni należy wyposażyć w odpowiednie 
urządzenia samozamykające. 

Artykuł 8.07 

Przechowywanie olejów używanych w systemach przenoszenia napędu, systemach sterowania 
i napędu oraz systemach grzewczych, przewody i osprzęt 

1. Oleje używane w systemach przenoszenia napędu, systemach sterowania i napędu oraz 
systemach grzewczych należy przechowywać w zbiornikach stalowych będących integralną 
częścią kadłuba albo trwale do niego przytwierdzonych, lub, jeśli wymaga tego rodzaj 
konstrukcji statku, wykonanych z innego, równoważnego pod względem ogniotrwałości 
materiału. Wymagań tych nie stosuje się do zbiorników o pojemności nie więcej niż 25 litrów. 
Takie zbiorniki olejowe nie mogą mieć wspólnych powierzchni odgraniczających ze 
zbiornikami wody pitnej. 

2. Zbiorniki olejowe, jak również towarzyszące im przewody i inny osprzęt, należy rozmieścić 
i ułożyć w sposób uniemożliwiający niezamierzone przedostanie się oleju lub jego oparów do 
pomieszczeń statku. 

3. Zbiorników takiego oleju nie można umieszczać przed grodzią zderzeniową. 

4. Zbiorników oleju i ich obsad nie można umieszczać bezpośrednio nad maszynowniami ani 
przewodami odprowadzającymi gazy spalinowe. 

5. Kryzy wlewów zbiorników takiego oleju muszą być wyraźnie oznakowane. 

6. Przewody takiego oleju, ich złącza, uszczelki i osprzęt muszą być wykonane z materiałów 
zdolnych do wytrzymania obciążeń mechanicznych, chemicznych i cieplnych, na które mogą 
być narażone. Przewody te nie mogą podlegać żadnemu szkodliwemu oddziaływaniu ciepła 
i możliwa być musi ich kontrola na całej długości. 
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7. Zbiorniki takiego oleju należy zaopatrzyć w odpowiednie urządzenie do pomiaru objętości. 
Musi być możliwy odczyt urządzenia do pomiaru objętości aż do poziomu maksymalnego 
napełnienia. Rurkę wodowskazową należy skutecznie zabezpieczyć przed uszkodzeniem, 
wyposażyć w urządzenie do automatycznego zamykania u podstawy, a górny koniec należy 
przyłączyć do zbiornika powyżej poziomu maksymalnego napełnienia. Materiał, z którego 
wykonano rurki wodowskazowe nie może odkształcać się w normalnych temperaturach 
otoczenia. Rurki pomiarowe nie mogą mieć swoich zakończeń w pomieszczeniach załogi. 
Zakończenia rur pomiarowych w maszynowni lub kotłowni należy wyposażyć w odpowiednie 
urządzenia samozamykające. 

Artykuł 8.08 

Systemy pomp zęzowych i odwadniania 

1. Możliwe być musi wypompowanie wody z każdego przedziału wodoszczelnego osobno. 
Jednakże wymogu tego nie stosuje się do przedziałów wodoszczelnych, które zwykle w trakcie 
pracy są hermetycznie zamknięte. 

2. Statki wymagające załogi należy wyposażyć w dwie niezależne pompy zęzowe, których nie 
wolno instalować w tym samym pomieszczeniu i z których przynajmniej jedna musi być 
napędzana silnikiem. Jednakże dla statków o mocy poniżej 225 kW lub nośności poniżej 350 t, 
lub statków nieprzeznaczonych do przewozu towarów o wyporności poniżej 250 m³, wystarczy 
jedna pompa, która może być uruchamiana ręcznie lub napędzana silnikiem. 

 Każda z wymaganych pomp musi nadawać się do użytku w każdym przedziale 
wodoszczelnym. 

3. Minimalną wydajność Q1 pierwszej pompy zęzowej oblicza się według następującego wzoru: 

 Q1 = 0,1 . d1²     [l/min] 

 d1 oblicza się według wzoru: 

 ( ) [ ]mm25HBL1,5d1 ++⋅=
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Minimalną wydajność Q2 drugiej pompy zęzowej oblicza się według następującego wzoru: 

 Q2 = 0,1 . d2² [l/min] 

 d2 oblicza się według wzoru: 

 ( ) [ ]mm25HBl2d 2 ++⋅=
 

 Jednakże wartość d2 nie musi być większa od wartości d1. 

 Do obliczeń Q2 za l przyjmuje się długość najdłuższego przedziału wodoszczelnego.  

 W tych wzorach: 

 l długość danego przedziału wodoszczelnego, w [m]; 

 d1 obliczeniowa wewnętrzna średnica głównej rury odwadniającej, w [mm]; 

 d2  obliczeniowa wewnętrzna średnica rury odgałęzionej, w [mm]. 

4. Tam, gdzie pompy zęzowe są połączone z systemem odwadniania, rury odwadniające powinny 
mieć średnicę wewnętrzną równą co najmniej d1 w mm, rury odgałęzione zaś równą co 
najmniej d2, w mm. 

 Jeśli statek jest krótszy niż 25 m, wartości d1 oraz d2 można obniżyć do 35 mm.  

5. Dopuszcza się tylko samozasysające pompy zęzowe. 

6. Dla każdego przedziału płaskodennego ponad 5 m szerokości, potrzebne jest przynajmniej 
jedno urządzenie zasysające na każdej burcie. 
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7. Musi być możliwe odwadnianie skrajnika rufowego z maszynowni głównej przy pomocy łatwo 
dostępnego, automatycznie zamykanego osprzętu. 

8. Rury odgałęzione z poszczególnych przedziałów muszą być połączone z główną rurą 
odwadniającą poprzez zamykane zawory niezwrotne. 

 Przedziały lub inne przestrzenie, przeznaczone na balast, muszą być połączone z systemem 
odwadniającym wyłącznie poprzez proste urządzenie odcinające. Wymogu tego nie stosuje się 
do ładowni, które są przystosowane do przyjęcia balastu. Ładownie takie należy napełniać 
wodą balastową przy pomocy rurociągu balastowego na stałe zainstalowanego i niezależnego 
od rur odwadniania, lub przy pomocy rur odgałęźnych, które można przyłączyć do głównej 
rury odwadniającej rurami lub złączkami giętkimi. Nie dopuszcza się stosowania w tym celu 
zaworów wlotu wody umieszczonych w dnie ładowni. 

9. Zęzy ładowni należy wyposażyć w urządzenia do pomiaru poziomu cieczy. 

10. Tam, gdzie system odwadniania zawiera zainstalowane na stałe orurowanie, rury odwadniające 
w dnie zęz przeznaczone do wyciągania wody zaolejonej należy wyposażyć w zamknięcia 
zaplombowane przez komisję inspekcyjną. Liczbę i rozmieszczenie takich zamknięć należy 
wpisać do świadectwa wspólnotowego. 

11. Zaryglowanie zamknięć należy uważać za ich zaplombowanie zgodnie z ust. 10. Klucz lub 
klucze do takich rygli tych zamknięć należy odpowiednio oznaczyć i przechowywać 
w oznaczonym i łatwo dostępnym miejscu w maszynowni. 

Artykuł 8.09 

Zbieranie wody zaolejonej i oleju przepracowanego 

1. Możliwe być musi zbieranie na pokładzie wody zaolejonej w wyniku eksploatacji. Do tego celu 
służy zęza maszynowni. 

2. W celu przechowywania olejów przepracowanych maszynownię należy wyposażyć w jeden lub 
kilka odbieralników o pojemności co najmniej 1,5 raza większej od ilości olejów 
przepracowanych z misek olejowych wszystkich zainstalowanych silników spalinowych oraz 
przekładni wraz z płynami hydraulicznymi ze zbiorników płynów hydraulicznych. 
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 Króćce przyłączeniowe używane do opróżniania odbieralników muszą być zgodne z normą 
europejską EN 1305:1996. 

3. Komisja inspekcyjna może zezwolić na odstępstwa od ust. 2 statkom poruszającym się 
wyłącznie na krótkich odcinkach. 

Artykuł 8.10 

Hałas emitowany przez statki 

1. Hałas wytwarzany przez statek w ruchu, a w szczególności szmer ssania i hałas wydechu 
silników, należy tłumić poprzez zastosowanie odpowiednich urządzeń.  

2. Hałas wytwarzany przez statek w ruchu nie może przekraczać 75 dB(A) w odległości 25 m 
w bok od burty statku. 

3. Poza operacjami przeładunkowymi hałas wytwarzany przez statek stojący w miejscu nie może 
przekraczać 65 dB(A) w odległości 25 m w bok od burty statku. 
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ROZDZIAŁ 8a 

( S k r e ś l o n y )  

 

ROZDZIAŁ 9 

U R ZĄD Z E N I A  E L E K T R Y C Z N E  

Artykuł 9.01 

Postanowienia ogólne 

1. Części instalacji, dla których nie ma szczegółowych wymagań, mają zadowalający poziom 
bezpieczeństwa, jeżeli zostały wyprodukowane zgodnie z obowiązującą normą europejską lub 
z wymaganiami uprawnionej instytucji klasyfikacyjnej. 

 Wymagane dokumenty należy przedłożyć komisji inspekcyjnej. 

2. Poniższe dokumenty wizowane przez komisję inspekcyjną należy przechowywać na pokładzie: 

a) orientacyjne schematy dotyczące kompletnej instalacji elektrycznej; 

b) schematy głównej i awaryjnej tablicy rozdzielczej oraz rozdzielni z najistotniejszymi 
danymi technicznymi, takimi jak natężenie prądu znamionowego urządzeń 
zabezpieczających, przyrządy rozdzielcze; 

c) dane dotyczące mocy eksploatowanych urządzeń elektrycznych; 

d) rodzaje kabli z podaniem ich przekrojów. 

 Dokumenty te nie muszą być przechowywane na pokładzie statków bezzałogowych, lecz 
muszą być przez cały czas dostępne u armatora. 
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3. Urządzenia muszą być dostosowane do stałych przechyłów do 15° oraz temperatury otoczenia 
wewnątrz statku pomiędzy 0°C i +40°C, a na pokładzie pomiędzy -20°C i +40°C. Urządzenia 
muszą w tym zakresie funkcjonować bez zarzutu. 

4. Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz urządzenia muszą być całkowicie dostępne i łatwe 
w konserwacji. 

Artykuł 9.02 

Systemy zasilania w energię 

1. Na system zasilania w energię statków z instalacją elektryczną muszą zasadniczo składać się co 
najmniej dwa źródła energii, aby w przypadku awarii jednego z nich drugie źródło mogło 
dostarczyć moc odbiornikom potrzebnym do bezpiecznej nawigacji przez co najmniej 
30 minut. 

2. Bilans mocy stanowi dowód wystarczającego pomiaru zasilania w energię. Można przy tym 
uwzględnić odpowiedni współczynnik równoczesności. 

3. Art. 6.04 stosuje się do źródeł zasilania urządzeń sterowych niezależnie od ust. 1. 
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Artykuł 9.03 

Zabezpieczenie przed dotykiem, przedostaniem się ciał obcych oraz wody 

Rodzaje minimalnych zabezpieczeń części stałych instalacji muszą odpowiadać miejscu ich 
przeznaczenia zgodnie z poniższą tabelą: 
 
 Rodzaj minimalnego zabezpieczenia 

(zgodnie z normą IEC publ. 60529 : 1992) 
Miejsce przeznaczenia Generatory Silniki Transformat

ory 
Tablice 

rozdzielcze 
rozdzielnice 
przyrządy 

rozdzielcze 

Materiał 
instalacyjny 

Sprzęt 
oświetleniowy

Pomieszczenia eksploatacyjne, 
maszynownie, sterownie  IP 22 IP 22 2) 

IP 22 
1)2) 

IP 22 IP 44 IP 22 

Ładownie      IP 55 IP 55 
Pomieszczenia na akumulatory 
i magazyny farb        IP 44 

u. (Przykład)3

Wolny pokład i stanowiska sterownicze  IP 55  IP 55 IP 55 IP 55 
Sterówka zamknięta  IP 22 IP 22 IP 22 IP 22 IP 22 
Pomieszczenia załogi oprócz 
pomieszczeń sanitarnych i wilgotnych     IP 22 IP 20 IP 20 

Pomieszczenia sanitarne i wilgotne   IP 44 IP 44 IP 44 IP 55 IP 44 
Uwagi: 
 
1) Jeśli urządzenia emitują dużą ilość ciepła: IP 12. 
2) Jeśli samo urządzenie nie zapewnia tego rodzaju zabezpieczenia, wówczas miejsce przeznaczenia musi spełniać 

warunki tego zabezpieczenia określone na tabliczce. 
3) Urządzenie elektryczne o potwierdzonej klasie bezpieczeństwa zgodnie z 

 a) normami europejskimi EN 50014 : 1997; 50015 : 1998; 50016 : 2002; 50017 : 1998; 50018 : 2000; 50019 : 
  2000 i 50020 : 2002  
 lub  
 b) publikacją IEC- 60079, zgodnie z wersją obowiązującą w dniu 1 października 2003 r. 
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Artykuł 9.04 

Zabezpieczenie przeciwwybuchowe 

W pomieszczeniach, gdzie mogą zbierać się gazy wybuchowe lub ich mieszanki (jak 
akumulatorownia lub pomieszczenia do przechowywania łatwo zapalnych materiałów), można 
instalować tylko przeciwwybuchowy sprzęt elektryczny (z potwierdzonym bezpieczeństwem). 
W tych miejscach nie można instalować żadnych przełączników światła czy innych urządzeń 
elektrycznych. Zabezpieczenie przeciwwybuchowe musi uwzględniać właściwości potencjalnych 
gazów wybuchowych lub ich mieszanek (grupa wybuchowa, klasa temperatury). 

Artykuł 9.05 

Uziemienie ochronne 

1. Uziemienie ochronne jest wymagane w przypadku urządzeń pod napięciem powyżej 50 V. 

2. Nieprzeznaczone do pracy pod napięciem części metalowe, z którymi pracownicy mogą mieć 
kontakt dotykowy, jak ramy i obudowy maszyn, urządzeń i oświetlenia muszą mieć odrębne 
uziemienie, o ile poprzez rodzaj montażu nie są połączone przewodząco z kadłubem statku. 

3. Obudowy ruchomych odbiorników i przenośnych urządzeń elektrycznych muszą być 
uziemione za pomocą dodatkowego, nieprzewodzącego prądu przewodu ochronnego 
znajdującego się w kablu przyłączeniowym. 

 Przepis ten nie obowiązuje przy zastosowaniu transformatorów ochronno-rozdzielczych lub 
urządzeń z izolacją ochronną (podwójną izolacją). 

4. Przekrój poprzeczny przewodów uziemiających musi odpowiadać co najmniej danym 
w poniższej tabeli: 

 
Przekrój przewodów 

zewnętrznych Minimalny przekrój przewodów uziemiających 

[mm2] w kablach izolowanych [mm2] położone osobno [mm2] 

0,5-4 taki jak dla przewodów 
zewnętrznych 4 

5-16 taki jak dla przewodów 
zewnętrznych 

taki jak dla przewodów 
zewnętrznych 

17-35 16 16 

36-120 połowa przekroju przewodu 
zewnętrznego 

połowa przekroju przewodu 
zewnętrznego 

powyżej 120 70 70 
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Artykuł 9.06 

Dopuszczalne maksymalne napięcia 

1. Napięcia nie mogą przekraczać następujących wartości: 

 
Rodzaj instalacji Dopuszczalne maksymalne napięcie 

 Prąd stały prąd przemienny prąd trójfazowy  
a. Instalacje mocy i grzewcze, włącznie z gniazdkami ogólnego 

zastosowania  250 V 250 V 500 V 

b. Komunikacja świetlna, urządzenia do przekazywania informacji 
i rozkazów, włącznie z gniazdkami ogólnego zastosowania 250 V 250 V - 

c Gniazdka do zasilania przenośnych urządzeń stosowanych na 
otwartym pokładzie lub w wąskich lub wilgotnych metalowych 
pomieszczeniach, oprócz kotłów i zbiorników. 

 1. Ogólnie 
 2. Gdzie transformator ochronny lub rozdzielczy zasila tylko 

jedno urządzenie  
 3. Gdzie stosuje się urządzenia z izolacją ochronną (podwójną 
  izolacją) 
 4. Gdzie stosuje się wyłączniki zabezpieczające przed prądem 

uszkodzeniowym ≤ 30 mA 

 
 
 

50 V1) 
 
- 
 

250 V 
- 

 
 
 

50 V1) 
 

250 V2) 
 

250 V 
250 V 

 
 
 
- 
 
- 
 
- 

500 V 

d. Przenośne urządzenia elektryczne, takie jak wyposażenie 
elektryczne pojemników, silników, dmuchaw i przenośnych 
pomp, które nie są przemieszczane w trakcie swojej pracy oraz 
których części przewodzące narażone na dotyk są uziemione za 
pomocą dodatkowego przewodu znajdującego się w kablu 
instalacyjnym i które, oprócz przewodu uziemiającego, mają 
kontakt z kadłubem poprzez swoje położenie lub dodatkowy 
przewód 

 
 
 
 
 
 

250 V 

 
 
 
 
 
 

250 V 

 
 
 
 
 
 

500 V 

e. Gniazdka do zasilania przenośnych urządzeń stosowanych 
w kotłach i zbiornikach  

 
50 V1) 

 
50 V1) 

 
- 

Uwagi: 
 
1) Jeśli napięcie pochodzi z sieci o wyższym poziomie napięcia, wówczas należy zastosować separację galwaniczną (transformator 

bezpieczeństwa). 
2) Obwód wtórny musi być izolowany od masy na wszystkich biegunach. 

 

2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1, przy stosowaniu niezbędnych środków ochronnych 
dopuszczalne jest wyższe napięcie: 

a) dla urządzeń elektrycznych, których parametry tego wymagają; 

b) dla specjalnych instalacji pokładowych jak urządzenia radiowe i zapłonowe. 
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Artykuł 9.07 

Systemy rozdzielcze 

1. Dla prądu stałego i jednofazowego prądu przemiennego dozwolone są następujące systemy 
rozdzielcze: 

a) przewody dwużyłowe z jedną żyłą uziemioną (L1/N/PE); 

b) przewody jednożyłowe oparte na zasadzie przewodu powrotnego z kadłuba, tylko dla 
urządzeń lokalnych (np. rozruszniki silników spalinowych, antykorozyjne zabezpieczenia 
katodowe) (L1/PEN); 

c) przewody dwużyłowe izolowane od kadłuba (L1/L2/PE). 

2. Dla trójfazowego prądu przemiennego dozwolone są następujące systemy rozdzielcze: 

a) przewody czterożyłowe z uziemieniem punktu zerowego, nie stosuje się zasady przewodu 
powrotnego z kadłuba (L1/L2/L3/N/PE) = (sieć TN-S) lub (sieć TT); 

b) przewody trójżyłowe izolowane od kadłuba (Ll/L2/L3/PE) = (sieć IT); 

c) przewody trójżyłowe z uziemieniem punktu zerowego, nie stosuje się zasady przewodu 
powrotnego z kadłuba (L1/L2/L3/PEN) = (sieć TN-S) lub (sieć TT); nie są dozwolone 
jednak dla obwodów końcowych (L1/L2/L3/PEN). 

3. Komisja inspekcyjna może pozwolić na stosowanie innych systemów. 

Artykuł 9.08 

Połączenie z siecią lądową lub innymi sieciami zewnętrznymi 

1. Doprowadzenia z sieci lądowych lub innych sieci zewnętrznych do urządzeń sieci pokładowej 
muszą być na stałe połączone ze statkiem poprzez trwale zainstalowane przyłącza lub 
urządzenia wtykowe. Przyłącza kabli nie mogą być poddane obciążeniu rozciągającemu. 

2. Kadłub musi być skutecznie uziemiony, gdy napięcie przyłączeniowe przekracza 50 V. 
Przyłącza uziemiające muszą być specjalnie oznakowane. 
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3. Rozdzielnie przyłączy muszą zagwarantować niedopuszczenie do jednoczesnego działania 
generatorów sieci pokładowej i sieci lądowej lub innej sieci zewnętrznej. Krótkotrwałe 
równoległe działanie dwóch systemów w celu przełączenia bez przerw w dostawie napięcia jest 
dozwolone. 

4. Przyłącze musi być zabezpieczone przed zwarciem i przeciążeniem. 

5. Główna tablica rozdzielcza musi wskazywać, czy przyłącze jest pod napięciem. 

6. Wymagane zainstalowanie urządzeń wskazujących ma na celu umożliwienie porównania 
biegunowości przy prądzie stałym, a przy prądzie trójfazowym kolejności faz przyłącza z 
przyłączem sieci pokładowej. 

7. Tabliczka informacyjna przy przyłączu musi wskazywać: 

a) środki niezbędne do wykonania przyłącza; 

b) rodzaj prądu i napięcie znamionowe, a dla prądu zmiennego dodatkowo częstotliwość. 

Artykuł 9.09 

Przekazywanie prądu innym jednostkom 

1. W razie przekazywania prądu innym jednostkom należy użyć odrębnego urządzenia 
przyłączeniowego. Jeżeli do dostarczania prądu na inną jednostkę wykorzystuje się urządzenia 
wtykowe dla prądu znamionowego powyżej 16 A, wówczas należy zapewnić takie urządzenia 
(jak przełączniki czy blokady), które umożliwiają wykonanie lub rozłączenie połączenia 
w stanie bezprądowym.  

2. Przyłącza kabli nie mogą być poddane obciążeniu rozciągającemu. 

3. Przepisy art. 9.08 ust. 3-7 stosuje się odpowiednio. 
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Artykuł 9.10 

Generatory i silniki 

1. Generatory, silniki i skrzynki zaciskowe muszą być dostępne w celu inspekcji, pomiarów 
i napraw. Rodzaj ochrony musi odpowiadać ich miejscu przeznaczenia (patrz art. 9.03). 

2. Generatory napędzane silnikiem głównym, wałem śrubowym lub zestawem pomocniczym 
przeznaczonym do innych celów muszą być zaprojektowane z uwzględnieniem prędkości 
obrotowych, które mogą występować przy ich normalnym działaniu. 

Artykuł 9.11 

Akumulatory 

1. Akumulatory muszą być dostępne i tak rozmieszczone, aby nie przesuwały się przy ruchach 
jednostki. Nie należy umieszczać ich w miejscach, gdzie narażone będą na nadmierne gorąco, 
skrajne zimno, bryzgi wody lub opary. 

 Nie można ich montować w sterówkach, pomieszczeniach załogi i ładowniach. Tego wymogu 
nie stosuje się do akumulatorów urządzeń przenośnych lub akumulatorów wymagających mocy 
ładowania poniżej 0,2 kW. 

2. Akumulatory wymagające mocy ładowania powyżej 2,0 kW (obliczonej na podstawie 
maksymalnego prądu ładowania i napięcia znamionowego akumulatora, przy uwzględnieniu 
właściwości krzywej ładowania urządzenia ładującego) muszą być ustawione w specjalnym 
pomieszczeniu. Dla akumulatorów umieszczonych na pokładzie wystarczające będzie ich 
zamknięcie w jednej z szaf. 

 Akumulatory wymagające mocy ładowania do 2,0 kW mogą być zamontowane w jednej z szaf 
lub skrzyni znajdujących się także pod pokładem. Akumulatory mogą także stać w 
maszynowni lub jakimkolwiek innym dobrze wentylowanym pomieszczeniu, pod warunkiem 
że są one zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami i kapiącą wodą. 

3. Zamknięte pomieszczenia, szafki lub skrzynie, a także półki i inne elementy konstrukcyjne 
przeznaczone na akumulatory muszą być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem 
elektrolitów. 
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4. Dla akumulatorów zamontowanych w zamkniętym pomieszczeniu, szafie lub skrzyni należy 
zapewnić skuteczną wentylację tych miejsc. Wymuszoną wentylację należy zapewnić dla 
akumulatorów niklowo-kadmowych wymagających mocy ładowania powyżej 2 kW oraz dla 
akumulatorów ołowiowo-kwasowych wymagających mocy ładowania powyżej 3 kW. 

 Powietrze zasilające musi wchodzić od dołu, a zużyte wychodzić górą, tak aby zapewnić 
całkowite odprowadzenie gazów. 

 Przewody wentylacyjne nie mogą mieścić w sobie urządzeń, które mogą zakłócić wolny 
przepływ powietrza, jak np. zasuwy zamykającej. 

5. Wymagana przepustowość powietrza (Q) obliczana jest według następującego wzoru: 

Q = 0,11 . I . n  [m3/h] 

 gdzie: 

  I = ¼ maksymalnego prądu, w [A], dostarczanego przez urządzenie ładujące; 

  n = liczba ogniw. 

 Gdy sieć pokładowa zawiera akumulatory buforowe, komisja inspekcyjna może zaakceptować 
inne metody obliczeniowe przepustowości uwzględniające krzywą ładowania urządzenia 
ładującego, pod warunkiem że te metody oparte są na postanowieniach uprawnionej instytucji 
klasyfikacyjnej lub odpowiednich normach. 

6. Przy naturalnej wentylacji przekrój poprzeczny kanałów wentylacyjnych musi być 
wystarczający dla wymaganej przepustowości powietrza opartej na prędkości przepływu 
powietrza 0,5 m/s. Jednak dla akumulatorów ołowiowo-kwasowych przekrój poprzeczny 
powinien wynosić co najmniej 80 cm2, a dla akumulatorów niklowo-kadmowych 120 cm2. 

7. Przy wymuszonej wentylacji należy zainstalować wentylator – najlepiej wyciągowy – którego 
silnik nie może być umieszczony w strumieniu gazu lub powietrza. 

 Konstrukcja wentylatorów nie może dopuścić do powstawania iskier przy zetknięciu śmigła 
i obudowy wentylatora oraz musi zapobiegać wyładowaniom elektrostatycznym. 
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8. Na drzwiach lub pokrywach akumulatorowni, szaf lub skrzyń zawierających akumulatory 
należy umieścić, zgodnie z rys. 2 załącznika I, piktogram o średnicy 10 cm o treści „Zakaz 
używania ognia, otwartego płomienia i palenia tytoniu”. 

Artykuł 9.12 

Rozdzielnie 

1. Tablice rozdzielcze 

a) Urządzenia, przełączniki, bezpieczniki i instrumenty na tablicach rozdzielczych muszą być 
rozmieszczone przejrzyście i być dostępne w celu ich konserwacji i naprawy. 

 Listwy zaciskowe przeznaczone do napięć do 50 V oraz powyżej 50 V muszą być 
odpowiednio oznaczone i umieszczone oddzielnie. 

b) Na tablicach rozdzielczych należy umieścić tabliczki opisowe określające obwód 
wszystkich przełączników i urządzeń. 

 Należy określić nominalny prąd w amperach i obwód bezpieczników. 

c) Jeśli urządzenia o napięciu roboczym większym niż 50 V są zainstalowane za drzwiami, 
ich elementy przewodzące muszą być zabezpieczone przed niezamierzonym dotykiem, 
w przypadku gdy drzwi są otwarte. 

d) Tablice rozdzielcze muszą być wykonane z materiałów o odpowiedniej wytrzymałości 
mechanicznej, trwałych, wstrzymujących płomień i samogaszących oraz nie mogą być 
higroskopijne. 

e) Jeżeli w elektryczne tablice rozdzielcze wbudowane są wkładki bezpiecznikowe NH, 
wówczas należy w pobliżu tablic zapewnić osprzęt i ochronne wyposażenie osobiste do 
wyciągania i zakładania tych wkładek. 

2. Przełączniki, urządzenia ochronne 

a) Obwody generatorów i obwody odbiorników energii muszą być zabezpieczone przed 
zwarciem i przeciążeniem wszystkich nieuziemionych przewodów. W tym celu można 
zastosować bezpieczniki topikowe lub urządzenia wyłączające, które reagują na zwarcie 
lub przeciążenie.  

 Obwody zasilające silniki elektryczne urządzeń sterowych i obwody je kontrolujące muszą 
być zabezpieczone jedynie przed zwarciem. Jeżeli obwód zawiera termiczne wyłączniki, 
powinny być one wyzerowane lub ustawione na wartość nie mniejszą niż dwukrotna 
wartość nominalnego prądu w amperach. 
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b) Przełączniki obciążenia i mocy muszą znajdować się przy mocy wyjściowej głównej 
tablicy rozdzielczej do obwodów pobierających moc i pracujących przy natężeniu powyżej 
16 A. 

c) Urządzenia pobierające moc do napędu statku, urządzeń sterowych, wskaźników pozycji 
steru, systemu nawigacji i bezpieczeństwa oraz urządzenia pobierające moc o natężeniu 
nominalnym powyżej 16 A muszą być zasilane oddzielnymi obwodami. 

d) Obwody urządzeń pobierających moc wymaganą do napędu i manewrowania statkiem 
muszą być zasilane bezpośrednio z głównej tablicy rozdzielczej. 

e) Przyrządy rozdzielcze muszą być wybrane w oparciu o nominalne natężenie w amperach, 
wytrzymałość termiczną i dynamiczną oraz zdolność wyłączania. Przełączniki muszą 
jednocześnie odłączyć wszystkie czynne przewody. Pozycja przełącznika musi być łatwa 
do określenia. 

f) Wkładki bezpiecznikowe muszą posiadać zamkniętą przestrzeń topikową i być zbudowane 
z materiału ceramicznego lub równoważnego. Należy zapewnić możliwość wymiany 
bezpieczników bez ryzyka dotyku obsługującego. 

3. Urządzenia pomiarowe i monitorujące 

a) Generatory, akumulatory i obwody rozdzielcze muszą być wyposażone w urządzenia 
pomiarowe i monitorujące tam, gdzie jest to wymagane w celu bezpiecznego działania 
instalacji. 

b) Nieuziemione sieci o napięciu wyższym niż 50 V powinny zawierać urządzenie 
monitorujące doziemienie z alarmem wizualnym i dźwiękowym. W przypadku urządzeń 
wtórnych, jak obwody kontrolujące można odstąpić od stosowania urządzenia 
monitorującego doziemienie. 

4. Rozmieszczenie tablic rozdzielczych 

a) Tablice rozdzielcze muszą znajdować się w dostępnych i dobrze wentylowanych 
pomieszczeniach oraz muszą być zabezpieczone przed działaniem wody i uszkodzeniami 
mechanicznymi. 

 Rozmieszczenie przewodów rurowych i kanałów powietrznych nie może stwarzać 
zagrożenia dla tablic rozdzielczych w przypadku przecieku. Jeżeli instalacja rur blisko 
tablic rozdzielczych jest nieunikniona, w pobliżu nie mogą znajdować się odłączane 
złączki. 

b) Szafy i wnęki, gdzie znajdują się niezabezpieczone przyrządy rozdzielcze, muszą być 
wykonane z materiału wstrzymującego płomień lub zabezpieczone powłoką metalową lub 
inną powłoką ognioodporną. 

c) Gdy napięcie przekracza 50 V, przed tablicą rozdzielczą musi znajdować się izolacyjna 
krata lub chodnik.  
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Artykuł 9.13 

Wyłączniki awaryjne 

Wyłączniki awaryjne palników olejowych, pomp paliwowych, separatorów paliwa i wentylatorów 
w maszynowni muszą być umieszczone w centralnym miejscu na zewnątrz pomieszczeń, gdzie 
znajdują się urządzenia. 

Artykuł 9.14 

Materiał instalacyjny 

1. Króćce przyłączeniowe urządzeń muszą być odpowiednio wymierzone i dopasowane do 
przyłączanych kabli. 

2. Należy wykluczyć możliwość pomylenia gniazd wtykowych systemów rozdzielczych o 
różnym napięciu lub częstotliwości. 

3. Przełączniki muszą jednocześnie wyłączać wszystkie nieuziemione przewody w danym 
obwodzie. W sieciach nieuziemionych dozwolone są jednak jednobiegunowe przełączniki 
w obwodach oświetleniowych w pomieszczeniach załogi, oprócz pralni, łazienek, umywalni 
i innych pomieszczeń wilgotnych. 

4. Przy natężeniu prądu powyżej 16 A gniazda wtykowe muszą być zablokowane przełącznikiem 
w sposób uniemożliwiający wetknięcie lub wyciągnięcie wtyczki pod prądem. 

Artykuł 9.15 

Kable 

1. Kable muszą wstrzymywać płomień, być samogaszące i odporne na działanie wody i oleju. 

 W pomieszczeniach załogi można stosować inne kable pod warunkiem, że są one skutecznie 
zabezpieczone, wstrzymują płomień i są samogaszące. 
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 Celem stwierdzenia wlaściwości wstrzymywania płomienia przez kable elektryczne, należy 
skonsultować następujące pozycje: 

a) publikacje 60332-1:1993, 60332-3:2000 Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej 
(IEC) oraz 

b) równoważne przepisy danego Państwa Członkowskiego. 

2. Żyły kabli stosowanych w instalacjach elektroenergetycznych i oświetleniowych powinny mieć 
minimalny przekrój 1,5 mm2. 

3. Metalowe zbrojenia, osłony i powłoki kabli nie mogą być stosowane w eksploatacji jako 
przewody lub przewody uziemiające. 

4. Metalowe osłony i powłoki kabli w instalacjach elektroenergetycznych oraz oświetleniowych 
muszą być uziemione co najmniej na jednym końcu. 

5. Pomiar przekroju poprzecznego przewodów powinien uwzględniać ich maksymalną 
dopuszczalną temperaturę końcową (obciążalność prądową) i dopuszczalny spadek napięcia. 
Spadek napięcia między główną tablicą rozdzielczą, a najmniej korzystnym punktem instalacji 
nie powinien, w odniesieniu do napięcia nominalnego, przekraczać 5 % dla instalacji 
oświetleniowej i 7 % dla siły i ogrzewania. 

6. Kable muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

7. Zamocowanie kabli musi uniemożliwić przekroczenie zakresu dopuszczalnych wartości 
obciążenia rozciągającego. 

8. Przepusty kabli przechodzących przez grodzie lub pokłady nie mogą mieć wpływu na ich 
mechaniczną odporność, szczelność i ognioodporność. 

9. Zakończenia i złącza wszystkich przewodów powinny być tak wykonane, aby zachować ich 
pierwotne właściwości elektryczne, mechaniczne, nierozprzestrzeniające płomienia i, tam gdzie 
to konieczne, ognioodporne. 

10. Kable podłączone do ruchomych sterówek muszą być odpowiednio elastyczne, posiadać 
izolację odpowiednią do wahań temperatury do -20°C i muszą być odporne w szczególności na 
działanie oparów, promieni ultrafioletowych i ozonu. 
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Artykuł 9.16 

Instalacje oświetleniowe 

1. Urządzenia oświetleniowe muszą być tak zainstalowane, aby ciepło przez nie emitowane nie 
mogło spowodować zapłonu znajdujących się w pobliżu łatwopalnych przedmiotów lub 
elementów. 

2. Na otwartym pokładzie instalacja urządzeń oświetleniowych nie może utrudniać rozpoznania 
świateł nawigacyjnych. 

3. Zainstalowanie co najmniej dwóch urządzeń oświetleniowych w maszynowni lub kotłowni 
wymaga ich zasilania co najmniej dwoma różnymi obwodami. Wymóg ten stosuje się także do 
miejsc, gdzie znajdują się urządzenia chłodzące, hydrauliczne lub silniki elektryczne. 

Artykuł 9.17 

Światła nawigacyjne 

1. Tablica rozdzielcza dla świateł nawigacyjnych musi być zainstalowana w sterówce. Tablice te 
muszą być zasilane oddzielnym kablem z głównej tablicy rozdzielczej lub dwoma 
niezależnymi rozdzielaczami wtórnymi. 

2. Światła nawigacyjne muszą być zasilane, zabezpieczane i przełączane jedynie z tablicy 
rozdzielczej świateł nawigacyjnych. 

3. Żadna usterka urządzeń monitorujących, przewidziana w art. 7.05 ust. 2, nie może wpływać na 
działanie monitorowanych świateł. 

4. Kilka świateł tworzących lokalną i funkcjonalną grupę może być wspólnie zasilanych, 
wyłączanych i monitorowanych. Instalacja monitorująca musi sygnalizować awarię już jednego 
światła. Jednak nie można wykorzystywać naraz obydwu źródeł światła w podwójnych 
światłach nawigacyjnych (dwa światła nawigacyjne zamocowane jedno nad drugim lub w tej 
samej obudowie). 

Artykuł 9.18 

(Skreślony) 
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Artykuł 9.19 

Systemy alarmowe i systemy bezpieczeństwa urządzeń maszynowych 

Systemy alarmowe i systemy bezpieczeństwa monitorujące i zabezpieczające sprzęt mechaniczny 
muszą spełniać następujące wymagania: 

a) Systemy alarmowe 

 Systemy alarmowe muszą być tak zaprojektowane, aby jakakolwiek ich usterka nie 
uszkodziła monitorowanego sprzętu lub instalacji. 

 Podwójne nadajniki muszą być zaprojektowane na zasadzie prądu spoczynkowego lub na 
zasadzie monitorowanego prądu obciążeniowego. 

 Alarmy wizualne muszą być widzialne, dopóki usterka nie zostanie naprawiona. Musi 
istnieć możliwość odróżnienia potwierdzonego alarmu od alarmu, który jeszcze nie został 
potwierdzony. Każdy alarm musi także emitować ostrzeżenie dźwiękowe. Musi istnieć 
możliwość wyłączenia alarmu dźwiękowego. Wyłączenie jednego alarmu dźwiękowego 
nie może uniemożliwić uruchomienia innego alarmu, wywołanego nowymi przyczynami. 

 Wyjątki są dozwolone w przypadku, gdy system alarmowy obejmuje mniej niż pięć 
punktów pomiarowych. 

b) Systemy bezpieczeństwa 

 Systemy bezpieczeństwa muszą być tak zaprojektowane, aby wyłączyć lub ograniczyć 
pracę zagrożonego urządzenia lub zawiadomić osoby stale obsługiwanego stanowiska 
o konieczności jego wyłączenia lub ograniczenia pracy przed osiągnięciem stanu 
krytycznego. 

 Podwójne nadajniki muszą być zaprojektowane na zasadzie prądu obciążeniowego. 

 Jeżeli systemy bezpieczeństwa nie są zaprojektowane do automonitorowania, musi istnieć 
możliwość sprawdzenia ich właściwego działania. 

 Systemy bezpieczeństwa muszą być niezależne od innych systemów. 
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Artykuł 9.20 

Sprzęt elektroniczny 

1. Przepisy ogólne 

 Wymogi testowe zawarte w ust. 2 poniżej stosuje się tylko do urządzeń elektronicznych 
niezbędnych w urządzeniu sterowym i systemach napędu statku, włącznie z urządzeniami 
peryferyjnymi. 

2. Wymogi testowe 

a) Obciążenia próbne będące wynikiem poniższych testów nie mogą przyczyniać się do 
uszkodzenia lub niesprawności urządzeń elektronicznych. Testy, zgodnie z odpowiednimi 
normami międzynarodowymi (jak publikacja IEC 60092-504:2001) oprócz testu 
w warunkach zimnych, powinny być przeprowadzane przy włączonych urządzeniach. 
Badania te muszą sprawdzać właściwe działanie urządzeń. 

b) Odchylenia od wartości napięcia i częstotliwości 

 

  odchylenia 

  ciągłe krótkotrwałe 

Działanie ogólne częstotliwość 

napięcie 

±     5 % 

±   10 % 

±  10 %  5 s 

±  20 %  1,5 s 

Działanie baterii napięcie +  30 %  /  -   25 %  

 

c) Test cieplny 

 Badane urządzenie jest podgrzewane do temperatury 55°C w czasie pół godziny. Po 
osiągnięciu tej temperatury jest ono w niej utrzymywane przez 16 godzin. Następnie 
przeprowadzany jest test roboczy. 

d) Test w warunkach zimnych 

 Badane urządzenie jest wyłączone i schładzane do temperatury -25°C oraz trzymane w 
takich warunkach przez dwie godziny. Następnie temperatura jest podnoszona do 0°C 
i przeprowadzany jest test roboczy. 
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e) Test drgań 

 Test drgań powinien być przeprowadzony wzdłuż trzech osi przy częstotliwości 
rezonansowej urządzenia lub jego elementów, każdorazowo przez 90 min. Jeżeli nie 
pojawi się żaden rezonans, test należy powtórzyć przy częstotliwości 30°Hz. 

 Test drgań następuje po krzywej sinusoidalnej w następujących przedziałach: 

 Badanie ogólne 

  f = f 2,0 - 13,2 Hz; a = ± 1 mm 

  (amplituda a = 1 szerokości drgania) 

  f = f 13,2 Hz - 100 Hz: przyspieszenie ± 0,7 g. 

 Urządzenia montowane na silnikach wysokoprężnych lub maszynach sterowych są 
testowane w następujący sposób: 

  f =  2,0 - 25 Hz; a = ± 1,6 mm 

  (amplituda a = 1 szerokości drgania) 

  f = 25 Hz - 100 Hz; przyspieszenie ± 4 g. 

 Czujniki pomiarowe do rur wydechowych silników wysokoprężnych mogą podlegać 
znacznie większym obciążeniom. Należy to uwzględnić w trakcie testu. 

f) Test wymienności elektromagnetycznej jest przeprowadzany w oparciu o publikacje IEC 
61000-4-2:1995, 61000-4-3:2002, 61000-4-4:1995 na trzecim stopniu dokładności testu. 

g) Producent danego sprzętu elektronicznego musi udowodnić, że sprzęt spełnia powyższe 
wymogi testowe. Za dowód przyjmuje się także świadectwo uznanej instytucji 
klasyfikacyjnej. 

Artykuł 9.21 

Wymienność elektromagnetyczna 

Zakłócenia elektromagnetyczne nie mogą zakłócać działania urządzeń elektrycznych 
i elektronicznych. Ogólne środki zaradcze muszą w równym stopniu objąć: 
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a) rozłączenie ścieżek transmisji między źródłem zakłóceń a uszkodzonym urządzeniem; 

b) zmniejszenie liczby przyczyn zakłóceń u źródła; 

c) zmniejszenie czułości uszkodzonego urządzenia na zakłócenia. 
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ROZDZIAŁ 10 

W Y P O S AŻE N I E  

Artykuł 10.01 

Wyposażenie kotwiczne 

1. Statki przeznaczone do przewozu towarów, wyłączając barki pchane przewożone statkiem, o 
długości L co najwyżej 40 m, muszą być wyposażone w kotwice dziobowe o masie całkowitej 
P obliczonej według następującego wzoru: 

P = k . B . T    [kg] 

 W powyższym wzorze: 

 k to współczynnik uwzględniający zależność między L i B, jak i rodzaj jednostki: 

B8
Lck
⋅

=  

  jednak dla barek pchanych przyjmuje się, że k = c; 

 c to współczynnik empiryczny, zgodnie z następującą tabelą: 

 

Nośność w t Współczynnik empiryczny c 

do 400 45 

od 400 do 650 55 

od 650 do 1000 65 

powyżej 1000 70 

 

 Dla statków o nośności nie większej niż 400 t, które ze względu na swoją konstrukcję 
i przeznaczenie są używane tylko na krótkich określonych odcinkach, komisja inspekcyjna 
może dopuścić, aby dla kotwic dziobowych wymagane były dwie trzecie masy całkowitej P. 
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2. Statki pasażerskie i statki nieprzeznaczone do przewozu towarów, wyłączając pchacze, muszą 
być wyposażone w kotwice dziobowe o masie całkowitej P obliczonej według następującego 
wzoru: 

P = k . B . T  [kg] 

 W powyższym wzorze: 

 k  to współczynnik, o którym mowa w ust. 1, jednakże przy określaniu współczynnika 
empirycznego c zamiast nośności przyjmuje się wyporność wody w m3, umieszczoną na 
świadectwie wspólnotowym. 

3. Statki, o których mowa w ust. 1, których maksymalna długość nie przekracza 86 m, muszą być 
wyposażone w kotwice rufowe o masie całkowitej wynoszącej 25% masy P. 

 Natomiast statki, których maksymalna długość przekracza 86 m, muszą być wyposażone 
w kotwice rufowe o masie całkowitej wynoszącej 50% masy P obliczonej według wzoru 
w ust. 1 lub ust. 2. 

 Kotwice rufowe nie są konieczne w przypadku: 

a) statków, których masa całkowita kotwic rufowych byłaby mniejsza niż 150 kg; 
w przypadku statków, o których mowa w ust. 1 ostatnie zdanie, należy przyjąć 
zmniejszoną masę kotwic dziobowych; 

b) barek pchanych. 

4. Statki przeznaczone do przemieszczania zestawów sztywnych o długości nieprzekraczającej 86 
m, muszą być wyposażone w kotwice rufowe o masie całkowitej wynoszącej 25% 
maksymalnej masy P obliczonej według wzoru w ust. 1 dla zestawów dopuszczonych w 
świadectwie wspólnotowym (uznawanych za jednostki morskie). 

 Statki przeznaczone do napędzania zestawów sztywnych w górę rzeki o długości większej niż 
86 m muszą być wyposażone w kotwice rufowe o masie całkowitej wynoszącej 50% 
maksymalnej masy P obliczonej według wzoru w ust. 1 dla zestawów dopuszczonych 
w świadectwie wspólnotowym (uznawanych za jednostki morskie). 
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5. Masy kotwic obliczone zgodnie z ust. 1-4 mogą być obniżone w przypadku specjalnych 
kotwic. 

6. Na masę całkowitą P określoną dla kotwic dziobowych może składać się masa jednej lub 
dwóch kotwic. Może być ona obniżona o 15%, jeśli statek wyposażony jest w tylko jedną 
kotwicę dziobową, a kluza kotwiczna umieszczona jest w środkowej wzdłużnej płaszczyźnie 
statku. 

 W przypadku pchaczy lub statków o długości powyżej 86 m na masę całkowitą P określoną dla 
kotwic rufowych może składać się masa jednej lub dwóch kotwic. 

 Masa najlżejszej kotwicy nie może wynosić mniej niż 45% masy całkowitej. 

7. Niedozwolone są kotwice z żeliwa. 

8. Na kotwicach musi być oznaczona ich masa w sposób trwały oraz za pomocą wypukłych 
znaków.  

9. W przypadku kotwic o masie powyżej 50 kg muszą być zamontowane wciągarki kotwiczne. 

10. Łańcuchy każdej kotwicy dziobowej muszą mieć następującą minimalną długość: 

a) 40 m na statkach o długości L nie większej niż 30 m; 

b) większą o 10 m od długości L, jeśli długość L wynosi od 30 m do 50 m; 

c) 60 m na statkach o długości L większej niż 50 m. 

 Łańcuchy każdej kotwicy rufowej muszą mieć długość co najmniej 40 m. Statki, które 
kotwiczą z prądem rzeki, muszą posiadać łańcuchy kotwicy rufowej o długości co najmniej 60 
m każdy. 

11. Minimalną siłę rozrywającą R łańcucha kotwicznego oblicza się według następujących 
wzorów: 

a) w przypadku kotwic o masie do 500 kg: 

R = 0,35 . P'    [kN]; 

b) w przypadku kotwic o masie od 500 kg do 2000 kg: 

[ ]kN'P
15000

500'P35,0R 





 −

−= ; 
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c)  w przypadku kotwic o masie powyżej 2000 kg: 

R = 0,25 . P'  [kN]; 

 W powyższych wzorach: 

 P' to masa teoretyczna pojedynczej kotwicy określona zgodnie z ust. 1-4 i 6. 

 Siłę rozrywającą łańcuchów kotwicznych określa się zgodnie z normami obowiązującymi w 
danym Państwie Członkowskim. 

 Jeżeli masy kotwic są większe niż to wynika z ust. 1-6, minimalną siłę rozrywającą łańcucha 
kotwicznego określa się z uwzględnieniem podanej większej masy. 

12. Jeżeli na pokładzie znajdują się cięższe kotwice wraz z odpowiednimi mocniejszymi 
łańcuchami kotwicznymi, do świadectwa wspólnotowego wprowadza się informacje o zadanej 
masie i minimalnej sile rozrywającej, zgodnie z ust. 1-6 i 11. 

13. Łączniki (krętliki) pomiędzy kotwicą a łańcuchem muszą wytrzymać siłę naciągu o 20% 
większą od siły rozrywającej odpowiadającego łańcucha. 

14. Dopuszczalne jest stosowanie lin stalowych zamiast łańcuchów kotwicznych. Naprężenie 
niszczące musi być takie samo jak łańcuchów, ale ich długość musi być o 20% większa. 

Artykuł 10.02 

Pozostałe wyposażenie 

1. Zgodnie z przepisami policyjnymi dotyczącymi żeglugi właściwymi dla Państw 
Członkowskich, na statku muszą znajdować się co najmniej następujące przedmioty 
wyposażenia: 

a) urządzenie radiotelefoniczne; 

b) urządzenia i przyrządy służące do wysyłania przepisowych sygnałów świetlnych 
i dźwiękowych, a także do oznakowania statku; 

c) światła rezerwowe niezależne od systemu zasilania statku energią elektryczną dla 
przepisowego oświetlenia cumowniczego; 
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d) oznaczony ognioodporny zbiornik z pokrywą do składowania szmat zabrudzonych olejem; 

e) oznaczony ognioodporny zbiornik z pokrywą na pozostałe odpady stałe o charakterze 
szczególnym oraz oznaczony ognioodporny pojemnik z pokrywą na pozostałe odpady 
płynne o charakterze szczególnym, zgodnie z odpowiednimi przepisami policyjnymi 
dotyczącymi żeglugi; 

f) oznaczony ognioodporny zbiornik z pokrywą na ciecz odpadową. 

2. Ponadto wyposażenie musi obejmować co najmniej: 

a) liny cumownicze: 

 Statki muszą być wyposażone w trzy stalowe liny cumownicze. Minimalna ich długość 
wynosi: 

 pierwsza lina: L + 20 m, ale nie więcej niż 100 m, 

 druga lina:  2/3 długości pierwszej liny, 

 trzecia lina:  1/3 długości pierwszej liny. 

 W przypadku statków o długości L mniejszej niż 20 m nie jest konieczna najkrótsza lina.  

 Powyższe liny stalowe muszą być przystosowane do siły rozrywającej Rs obliczanej 
według następujących wzorów: 

  dla L . B . T do 1000 m3:  Rs = 60 + 
10

T  B  L ⋅⋅  [kN]; 

  dla L . B . T powyżej 1000 m3: Rs = 150 + 
100

T  B L ⋅⋅  [kN]. 

 Na pokładzie musi znajdować się certyfikat zgodności z normą europejską EN 10204:1991 
wzór świadectwa 3.1 dla odpowiednich lin. 

 Powyższe liny stalowe można zastąpić linami o takiej samej długości i minimalnej sile 
rozrywającej. Certyfikat musi zawierać informację o minimalnej sile rozrywającej tych lin.  

b) liny holownicze: 

 Na holownikach muszą znajdować się liny w liczbie odpowiedniej do wykonywanych 
operacji. 

 Główna lina musi mieć długość co najmniej 100 m, a jej siła rozrywająca w kN musi 
odpowiadać co najmniej jednej trzeciej mocy całkowitej w kW urządzenia(ń) 
napędowego(ych). 
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 Statki motorowe przeznaczone do holowania i pchacze muszą posiadać co najmniej jedną 
stalową linę holowniczą o długości 100 m, której siła rozrywająca w kN musi odpowiadać 
co najmniej jednej czwartej mocy całkowitej w kW urządzenia(ń) napędowego(ych). 

c) rzutkę; 

d) schodnię o szerokości co najmniej 0,40 m i długości co najmniej 4 m, której krawędzie są 
zaznaczone jasnymi pasami; schodnia ta musi mieć barierkę. W przypadku mniejszych 
jednostek komisja inspekcyjna może dopuścić krótsze schodnie; 

e) bosak; 

f) odpowiedni zestaw pierwszej pomocy z zawartością zgodną z normą Państwa 
Członkowskiego. Zestaw pierwszej pomocy należy przechowywać w pomieszczeniu dla 
załogi lub w sterówce, tak aby w razie potrzeby był łatwo i bezpiecznie dostępny. Jeśli 
zestaw pierwszej pomocy jest przykryty, osłona musi być oznaczona symbolem zestawu 
pierwszej pomocy o długości boku co najmniej 10 cm, zgodnie z rys. 8 załącznik I;  

g) lornetkę, 7 x 50 lub o większej średnicy obiektywu; 

h) planszę na temat ratowania i reanimacji tonącego; 

i) reflektor obsługiwany ze stanowiska sterowniczego.  

3. Na statkach o wysokości burty większej niż 1,50 m powyżej poziomu wody dla statku pustego, 
muszą znajdować się schody lub drabina zaburtowa. 

Artykuł10.03 

Gaśnice przenośne 

1. Zgodnie z normą europejską EN 3:1996, w każdym z następujących miejsc musi znajdować się 
gaśnica przenośna: 

a) w sterówce; 

b) w pobliżu każdego wejścia z pokładu do pomieszczeń mieszkalnych; 
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c) w pobliżu każdego wejścia do pomieszczeń roboczych, niedostępnych z pomieszczeń 
mieszkalnych, w których zainstalowane są urządzenia grzewcze, kuchenne lub chłodnicze 
zasilane paliwem stałym, płynnym lub gazem płynnym; 

d) przy każdym wejściu do maszynowni i kotłowni; 

e) poniżej pokładu, w odpowiednich miejscach maszynowni i kotłowni. Gaśnice muszą być 
tak rozmieszczone, aby znajdowały się w odległości nie większej niż 10 m od każdego 
punktu pomieszczenia. 

2. Jako gaśnice przenośne, o których mowa w ust. 1, mogą być używane tylko gaśnice proszkowe 
o wielkości napełnienia co najmniej 6 kg lub inne przenośne urządzenia gaśnicze o takiej samej 
pojemności. Muszą one być dostosowane do klasy pożarowej A, B i C oraz do gaszenia 
pożarów urządzeń elektrycznych do 1000 V. 

3. Ponadto mogą być używane gaśnice proszkowe, wodne lub piankowe, jeśli są dostosowane do 
klasy pożarowej, która jest najbardziej prawdopodobna w przypadku pożaru w pomieszczeniu, 
w którym się znajdują.  

4. Gaśnice przenośne z CO2 jako środkiem gaśniczym mogą być stosowane tylko do gaszenia 
pożaru w kuchni i pożarów instalacji elektrycznych. Wielkość napełnienia tych gaśnic może 
wynosić co najwyżej 1 kg na 15 m3 objętości pomieszczenia, w którym są dostępne i używane. 

5. Gaśnice przenośne muszą być kontrolowane co najmniej raz na dwa lata. Wydaje się 
zaświadczenie o inspekcji z podpisem kontrolera oraz datą przeprowadzenia inspekcji. 

6. Jeżeli gaśnice są przykryte, osłona musi być oznaczona symbolem gaśnicy o długości boku co 
najmniej 10 cm, zgodnie z rys. 3 załącznik I. 

Artykuł 10.03a 

Systemy gaśnicze zainstalowane na stałe w pomieszczeniach dla załogi, sterówkach 
i pomieszczeniach dla pasażerów 

1. Do ochrony pomieszczeń dla załogi, sterówek i pomieszczeń dla pasażerów jako na stałe 
zainstalowane systemy gaśnicze mogą służyć tylko specjalne automatyczne ciśnieniowe 
instalacje tryskaczowe. 
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2. Tylko specjalistyczne firmy mogą montować lub wymieniać te systemy. 

3. Systemy te muszą być wykonane ze stali lub równoważnych niepalnych materiałów. 

4. Systemy te muszą zraszać powierzchnię największego chronionego pomieszczenia 
z szybkością 5 l/m2 na minutę. 

5. Systemy zraszające mniejszą ilością wody muszą mieć pozwolenie zgodne z zaleceniami 
rezolucji IMO A 800(19) lub z inną uznaną normą zgodnie z procedurą, o której mowa wart. 19 
ust. 2 niniejszej dyrektywy. Pozwolenie jest udzielane przez uznaną instytucję klasyfikacyjną 
lub akredytowany instytut badawczy. Akredytowany instytut badawczy musi stosować się do 
europejskiej normy w sprawie ogólnych wymagań dotyczących kompetencji laboratoriów 
badawczych i wzorcujących (EN ISO/IEC 17025:2000). 

6. Systemy są kontrolowane przez eksperta: 

a) przed ich uruchomieniem; 

b) przed ich ponownym uruchomieniem po użyciu; 

c) po modyfikacji lub naprawie; 

d) regularnie co najmniej raz na dwa lata. 

7. Podczas przeprowadzania kontroli zgodnie z ust. 6 ekspert sprawdza, czy urządzenia spełniają 
wymagania zawarte w niniejszym ustępie. 

 Kontrola obejmuje co najmniej: 

a) inspekcję zewnętrzną całego systemu; 

b) test działania systemów bezpieczeństwa i dyszy; 

c) test działania zbiorników ciśnieniowych i systemu pompowego. 

8. Wydaje się zaświadczenie o kontroli z podpisem kontrolera oraz datą przeprowadzenia 
kontroli.  
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9. Na świadectwie wspólnotowym należy wpisać liczbę zainstalowanych systemów. 

10. Do ochrony przedmiotów w pomieszczeniach dla załogi, sterówkach i pomieszczeniach dla 
pasażerów dozwolone są systemy gaśnicze zainstalowane na stałe tylko zgodnie z zaleceniami 
zalecenia Komitetu. 

Artykuł 10.03b 

Systemy gaśnicze zainstalowane na stałe w maszynowniach, kotłowniach i pompowniach 

1. Środki gaśnicze 

 Do ochrony pomieszczeń, takich jak maszynownia, kotłownia i pompownia, w urządzeniach 
przeciwpożarowych zainstalowanych na stałe można stosować następujące środki gaśnicze: 

a) CO2 (dwutlenek węgla); 

b) HFC 227ea (heptafluoropropan); 

c) IG-541 (52 % azotu, 40 % argonu, 8 % dwutlenku węgla). 

 Inne środki gaśnicze dopuszczalne są tylko zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 19 ust. 2 
niniejszej dyrektywy. 

2. Wentylacja, zasysanie powietrza 

a) Powietrze do spalania używane przez niezbędne podczas pracy silniki spalinowe nie może 
być zasysane z pomieszczeń zabezpieczanych przez systemy gaśnicze zainstalowane na 
stałe. Przepisu tego nie stosuje się w przypadku dwóch niezależnych od siebie i 
gazoszczelnych pomieszczeń silnika głównego lub osobnej maszynowni położonej obok 
pomieszczenia maszynowni głównej i posiadającej napęd steru dziobowego, dzięki 
któremu w przypadku pożaru w pomieszczeniu silnika głównego zapewniony jest dalszy 
ruch statku. 

b) Wentylacja mechaniczna w chronionych pomieszczeniach musi wyłączać się 
automatycznie podczas działania systemu gaśniczego. 

c) Przy otworach pozwalających na wlot powietrza i ulatnianie się gazów w chronionym 
pomieszczeniu muszą znajdować się przyrządy umożliwiające ich szybkie zamknięcie. 
Możliwe musi być wyraźne określenie stanu zamknięcia. 
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d) Powietrze uchodzące przez zawory nadciśnieniowe ze zbiorników ze sprężonym 
powietrzem zainstalowanych w maszynowniach musi przedostawać się do atmosfery. 

e) Nad- lub podciśnienie będące wynikiem napływu środka gaśniczego nie może zniszczyć 
ścianek działowych chronionego pomieszczenia. Zrównoważenie ciśnienia następuje 
w sposób bezpieczny. 

f) Pomieszczenia chronione muszą być wyposażone w możliwość odciągania środków 
gaśniczych i gazów powstających w trakcie spalania. Urządzenia temu służące muszą być 
obsługiwane ze stanowiska spoza pomieszczenia chronionego i w przypadku pożaru tego 
pomieszczenia nie mogą stać się niedostępne. W przypadku urządzeń odsysających 
zamontowanych na stałe ich włączenie podczas gaszenia pożaru musi być uniemożliwione. 

3. Pożarnicza sieć sygnalizacyjna 

 Chronione pomieszczenia są monitorowane za pomocą działającej pożarniczej sieci 
sygnalizacyjnej. Alarm musi być obserwowalny w sterówce, pomieszczeniach dla załogi i 
pomieszczeniach chronionych. 

4. Instalacje rurociągów 

a) Zamontowane instalacje rurociągów umożliwiają przenoszenie i rozprowadzanie środków 
gaśniczych w chronionym pomieszczeniu. Znajdujące się w pomieszczeniu rury i związana 
z nimi armatura muszą być wykonane ze stali. Przewody przyłączeniowe i wydłużalniki 
zbiornika zwolnione są z powyższego przepisu, pod warunkiem że materiały, z których je 
wykonano, w przypadku pożaru wykazują podobne właściwości. Rurociągi są na zewnątrz, 
jak i wewnątrz zabezpieczone przed korozją. 

b) W celu równomiernego rozprowadzenia środka gaśniczego dysze wylotowe muszą być 
odpowiednio zwymiarowane i zamontowane. 

5. Urządzenie spustowe 

a) Niedozwolone są systemy gaśnicze z automatycznym mechanizmem spustowym. 

b) Mechanizm spustowy musi umożliwiać uruchomienie systemu gaśniczego w odpowiednim 
miejscu poza chronionym pomieszczeniem. 

c) Właściwe zainstalowanie urządzeń spustowych musi umożliwiać ich działanie również 
podczas pożaru oraz umożliwiać dostarczenie wymaganej ilości środka gaśniczego 
w przypadku zniszczeń wskutek pożaru lub wybuchu w chronionym pomieszczeniu.  
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 Niemechaniczne urządzenia spustowe muszą być zasilane z dwóch różnych niezależnych 
od siebie źródeł energii. Te źródła energii muszą znajdować się poza chronionym 
pomieszczeniem. Konstrukcja przewodów sterowniczych w chronionym pomieszczeniu 
musi umożliwiać ich działanie przez co najmniej 30 minut w przypadku pożaru. Przewody 
instalacji elektrycznej spełniają to wymaganie, jeżeli są zgodne z normą IEC 60331-
21:1999. 

 Jeżeli urządzenia spustowe są przykryte, osłona musi być oznaczona symbolem „System 
gaśniczy” o długości boku co najmniej 10 cm, zgodnie z rys. 6 załącznik I. Na białym tle 
znajduje się następujący tekst w czerwonym kolorze: 

 „Feuerlöscheinrichtung 

 Installation d´extinction 

 Brandblusinstallatie 

 Fire-fighting installation”. 

d) Jeżeli system gaśniczy jest przeznaczony do ochrony kilku pomieszczeń, każde 
pomieszczenie musi mieć osobne i wyraźnie oznaczone urządzenia spustowe. 

e) Przy każdym urządzeniu spustowym znajduje się instrukcja działania w jednym z języków 
urzędowych Państw Członkowskich umieszczona na stałe w widocznym miejscu. 
Instrukcje działania muszą w szczególności zawierać informacje dotyczące:  

(i) mechanizmu spustowego systemu gaśniczego; 

(ii) konieczności sprawdzania, czy wszystkie osoby opuściły chronione pomieszczenie; 

(iii) działań załogi w przypadku użycia; 

(iv) działań załogi w przypadku uszkodzenia systemu gaśniczego. 

f) W instrukcji działania należy zwrócić uwagę, że przed uruchomieniem systemu 
przeciwpożarowego należy wyłączyć silniki spalinowe zasysające powietrze z chronionych 
pomieszczeń. 
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6. System ostrzegawczy 

a) Systemy gaśnicze zainstalowane na stałe muszą posiadać dźwiękowy i optyczny system 
ostrzegawczy. 

b) System ostrzegawczy włącza się automatycznie natychmiast po uruchomieniu systemu 
gaśniczego. Sygnał ostrzegawczy musi zabrzmieć wystarczająco długo przed uwolnieniem 
środka gaśniczego i nie może istnieć możliwość wyłączenia go. 

c) Sygnały ostrzegawcze muszą być wyraźnie widoczne w pomieszczeniach chronionych, jak 
i w pomieszczeniach prowadzących do nich oraz muszą być wyraźnie słyszalne również w 
najgłośniejszych warunkach pracy. Muszą różnić się wyraźnie od innych sygnałów 
dźwiękowych i optycznych w pomieszczeniu chronionym. 

d) Dźwiękowe sygnały ostrzegawcze muszą być wyraźnie słyszalne w sąsiednich 
pomieszczeniach, nawet gdy łączące je drzwi są zamknięte i w najgłośniejszych 
warunkach pracy. 

e) Jeżeli system ostrzegawczy nie kontroluje się sam ze względu na zwarcia, zerwania 
przewodów czy spadki napięcia, musi istnieć możliwość sprawdzenia jego 
funkcjonowania. 

f) Przy każdym wejściu do pomieszczenia, gdzie może być stosowany środek gaśniczy, musi 
znajdować się widoczna tabliczka z następującym czerwonym napisem na białym tle: 

 „Vorsicht, Feuerlöscheinrichtung! 

 Bei Ertönen des Warnsignals (Beschreibung des Signals) den Raum sofort verlassen! 

 Attention, installation d’extinction d’incendie 

 Quitter immédiatement ce local au signal (description du signal)! 

 Let op, brandblusinstallatie! 

 Bij het in werking treden van het alarmsignaal (omschrijving van het signaal) deze ruimte 
onmiddellijk verlaten! 

 Warning, fire-fighting installation!”. 

 Leave the room as soon as the warning signal sounds (descrition of signal)” 
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7. Zbiorniki ciśnieniowe, armatura i przewody ciśnieniowe 

a) Zbiorniki ciśnieniowe, armatura i przewody ciśnieniowe muszą spełniać przepisy 
obowiązujące w danym Państwie Członkowskim. 

b) Zbiorniki ciśnieniowe muszą być ustawione zgodnie ze wskazówkami producenta. 

c) Nie wolno instalować zbiorników ciśnieniowych, armatury i przewodów ciśnieniowych 
w pomieszczeniach dla załogi. 

d) Temperatura w szafkach i pomieszczeniach ustawienia zbiorników ciśnieniowych nie 
może przekraczać 50°C. 

e) Szafki i pomieszczenia ustawienia na pokładzie muszą być nieruchome i posiadać otwory 
wentylacyjne rozmieszczone tak, aby w przypadku nieszczelności zbiornika ciśnieniowego 
uniemożliwić przedostanie się ulatniającego się gazu do wnętrza statku. Bezpośrednie 
połączenia z innymi pomieszczeniami są niedopuszczalne. 

8. Ilość środka gaśniczego 

 Jeżeli środek gaśniczy jest przeznaczony do ochrony więcej niż jednego pomieszczenia, 
całkowita ilość dostępnego środka gaśniczego nie musi być większa od ilości potrzebnej do 
ochrony największego pomieszczenia. 

9. Instalacja, inspekcja i dokumentacja 

a) Tylko firmy specjalizujące się w systemach przeciwpożarowych mogą instalować lub 
przerabiać te systemy. Należy przestrzegać warunków (karta charakterystyki produktu, 
karta charakterystyki bezpieczeństwa) producenta środków gaśniczych oraz producenta 
systemu. 

b) System jest kontrolowany przez eksperta: 

aa) przed uruchomieniem; 

bb) przed ponownym uruchomieniem po użyciu; 

cc) po modyfikacji lub naprawie; 

dd) regularnie co najmniej raz na dwa lata. 

c) Podczas inspekcji ekspert sprawdza, czy system spełnia wymagania niniejszego rozdziału. 
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d) Inspekcja obejmuje co najmniej: 

aa) inspekcję zewnętrzną całej instalacji; 

bb) inspekcję szczelności rurociągów; 

cc) sprawdzenie działania systemu obsługi i mechanizmu spustowego; 

dd) sprawdzenie ciśnienia i zawartości zbiornika; 

ee) sprawdzenie szczelności i zamknięć chronionego pomieszczenia; 

ff) inspekcję pożarniczej sieci sygnalizacyjnej; 

gg) inspekcję systemu ostrzegawczego. 

e) Wydaje się zaświadczenie o inspekcji z podpisem kontrolera oraz datą przeprowadzenia 
inspekcji.  

f) Na świadectwie wspólnotowym należy wpisać liczbę zainstalowanych systemów gaśniczych. 

10. Systemy gaśnicze z CO2 

 Systemy gaśnicze, w których CO2 stosowany jest jako środek gaśniczy, muszą poza 
wymaganiami opisanymi w ust. 1-9 spełniać następujące przepisy: 

a) Pojemniki z CO2 muszą znajdować się poza pomieszczeniem chronionym, 
w pomieszczeniu lub szafie oddzielonych gazoszczelnie od innych pomieszczeń. Drzwi do 
tych pomieszczeń lub szaf muszą otwierać się na zewnątrz, być zamykane na klucz i na 
zewnętrznej stronie być oznaczone symbolem „Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem”, 
zgodnie z rys. 4 załącznik I, o wysokości co najmniej 5 cm oraz znakiem „CO2” w tym 
samym kolorze i tej samej wielkości. 

b) Miejsca pod pokładem służące do przechowywania zbiorników z CO2 mogą być dostępne 
tylko z zewnątrz. Pomieszczenia te muszą posiadać wystarczający sztuczny system 
wentylacyjny z przewodami wyciągowymi, który jest całkowicie oddzielony od innych 
systemów wentylacyjnych na pokładzie. 

c) Poziom wypełnienia zbiorników z CO2 nie może przekroczyć 0,75 kg/l. Za określoną 
objętość gazu CO2, nie będącego pod ciśnieniem, przyjmuje się 0,56 m3/kg. 

d) Objętość CO2 do wypełnienia chronionego pomieszczenia musi wynosić co najmniej 40% 
jego objętości brutto. Taką objętość należy wprowadzić w ciągu 120 sekund. Musi istnieć 
możliwość sprawdzenia dostarczenia gazu. 
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e) Otwieranie zaworu zbiornika oraz obsługiwanie zaworu przepływu następują poprzez 
odrębne działania. 

f) Odpowiedni czas, o którym mowa w ust. 6 lit. b), wynosi co najmniej 20 sekund. 
Opóźnienie do czasu uwolnienia CO2 musi być zapewnione przez niezawodne urządzenie. 

11. Systemy gaśnicze z HFC-227ea 

 Systemy gaśnicze, w których HFC 227ea stosowany jest jako środek gaśniczy, muszą poza 
wymaganiami określonymi w ust. 1-9 spełniać następujące przepisy: 

a) Jeżeli chronionych jest kilka pomieszczeń o różnej objętości brutto, w każdym 
pomieszczeniu musi być zainstalowany odrębny system gaśniczy.  

b) Każdy zbiornik zawierający HFC-227ea, który znajduje się w chronionym pomieszczeniu, 
musi być wyposażony w zabezpieczenie nadciśnieniowe. Musi ono zapewniać bezpieczne 
uwalnianie zawartości zbiornika w chronionym pomieszczeniu, jeśli zbiornik narażony jest 
na działanie ognia, a system gaśniczy nie został uruchomiony. 

c) Każdy zbiornik musi być wyposażony w przyrząd do kontroli ciśnienia gazu. 

d) Poziom wypełnienia zbiorników nie może przekraczać 1,15 kg/l. Za określoną objętość 
gazu HFC 227ea, nie będącego pod ciśnieniem, przyjmuje się 0,1374 m3/kg. 

e) Objętość HFC 227ea do wypełnienia chronionego pomieszczenia musi wynosić co 
najmniej 8% jego objętości brutto. Taką objętość należy wprowadzić w ciągu 10 sekund. 
Musi istnieć możliwość sprawdzenia dostarczenia gazu. 

f) Zbiorniki z HFC 227ea muszą być zaopatrzone w system kontroli ciśnienia, który 
w przypadku niedopuszczalnego wycieku gazu napędowego uruchamia w sterówce 
dźwiękowy i optyczny sygnał alarmowy. Jeżeli nie ma sterówki, sygnał alarmowy musi 
być nadawany spoza chronionego pomieszczenia. 

g) Po wypełnieniu chronionego pomieszczenia gazem jego stężenie nie może być większe niż 
10,5%. 

h) Żaden element systemu gaśniczego nie może być wykonany z aluminium. 

12. Systemy gaśnicze z IG-541 

 Systemy gaśnicze, w których IG-541 stosowany jest jako środek gaśniczy, muszą poza 
wymaganiami opisanymi w ust. 1-9 spełniać następujące przepisy: 
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a) Jeżeli chronionych jest kilka pomieszczeń o różnej objętości brutto, w każdym 
pomieszczeniu musi być zainstalowany odrębny system gaśniczy.  

b) Każdy zbiornik zawierający IG-541, który znajduje się w chronionym pomieszczeniu, 
musi być wyposażony w zabezpieczenie nadciśnieniowe. Musi ono zapewniać bezpieczne 
uwalnianie zawartości zbiornika w chronionym pomieszczeniu, jeśli zbiornik narażony jest 
na działanie ognia, a system gaśniczy nie został uruchomiony. 

c) Każdy zbiornik musi być wyposażony w przyrząd do kontroli jego zawartości. 

d) Ciśnienie napełnienia zbiornika nie może przekraczać 200 bar przy temperaturze +15°C. 

e) Objętość IG-541 do wypełnienia chronionego pomieszczenia musi wynosić co najmniej 
44% i co najwyżej 50% jego objętości brutto. Taką objętość należy wprowadzić w ciągu 
120 sekund.  

13. Systemy gaśnicze do ochrony przedmiotów 

 Do ochrony przedmiotów w maszynowniach, kotłowniach i pompowniach dopuszczalne są 
tylko systemy gaśnicze zainstalowane na stałe zgodnie z zaleceniami Komitetu. 

Artykuł 10.04 

Łodzie towarzyszące 

1. Zgodnie z normą europejską EN 1914 : 1977 następujące jednostki muszą być wyposażone 
w łodzie towarzyszące: 

a) statki motorowe i barki holowane o nośności powyżej 150 t;  

b) holowniki i pchacze o wyporności objętościowej większej niż 150 m³; 

c) urządzenia pływające; 

d) statki pasażerskie. 

2. Musi istnieć możliwość bezpiecznego zwodowania łodzi towarzyszących przez jedną osobę w 
ciągu 5 minut od rozpoczęcia pierwszych koniecznych do tego działań. Jeśli są one wodowane 
za pomocą urządzeń napędzanych silnikowo, muszą być tak skonstruowane, aby w razie 
przerwy w dostawie energii napędu szybkie i bezpieczne zwodowanie wciąż było możliwe. 

3. Nadmuchiwane łodzie towarzyszące muszą być kontrolowane zgodnie ze wskazówkami 
producenta. 
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Artykuł 10.05 

Koła i kamizelki ratunkowe 

1. Zgodnie z normą europejską EN 14144 : 2002 na pokładzie jednostki muszą znajdować się co 
najmniej trzy koła ratunkowe. Koła muszą znajdować się w odpowiednich miejscach na 
pokładzie, być gotowe do użycia oraz nie mogą być trwale zamocowane. Co najmniej jedno 
koło ratunkowe musi znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie sterówki i musi być 
wyposażone w samozapalające się, zasilane baterią źródło światła, niegasnące pod wodą. 

2. Zgodnie z normą europejską EN 395 : 1998 lub EN 396 : 1998 każda osoba przebywająca 
regularnie na pokładzie musi posiadać własną, łatwo dostępną nadmuchiwaną kamizelkę 
ratunkową. 

 Dla dzieci dopuszczalne są także zwyczajne kamizelki ratunkowe, odpowiadające tym 
normom.  

3. Kamizelki ratunkowe muszą być kontrolowane zgodnie ze wskazówkami producenta. 

 



 

 
13274/1/05 REV 1  PAW/abs 115 
ZAŁĄCZNIK II DG C III   PL 

ROZDZIAŁ 11 

B E Z P I E C Z EŃ S T W O  W  M I E J S C U  P R A C Y  

Artykuł 11.01 

Przepisy ogólne 

1. Statki są zbudowane, zaprojektowane i wyposażone tak, aby zapewnić na nich bezpieczną 
pracę załogi, jak i korzystanie z kładek.  

2. Urządzenia zamontowane na stałe, które są niezbędne do pracy na statku, są tak rozplanowane, 
rozmieszczone i zabezpieczone, aby umożliwić ich łatwe i bezpieczne działanie, użytkowanie 
i konserwację. W razie potrzeby elementy ruchome i gorące muszą być wyposażone 
w urządzenia zabezpieczające. 

Artykuł 11.02 

Ochrona przed upadkiem 

1. Pokłady i schodnie pokładowe boczne muszą być płaskie i uniemożliwiać potknięcie się; woda 
nie może się na nich zbierać. 

2. Pokłady, schodnie pokładowe boczne, podłogi maszynowni, pomosty, schody i wierzch 
pachołów na schodniach pokładowych bocznych muszą być antypoślizgowe.  

3. Wierzch pachołów na schodniach pokładowych bocznych oraz przeszkody znajdujące się na 
kładkach, takie jak krawędzie stopni muszą być pomalowane na kolor kontrastujący z 
pokładem.  

4. Na zewnętrznych krawędziach pokładów i w miejscach pracy, w których istnieje ryzyko 
upadku z wysokości większej niż 1 m, musi być zamontowane nadburcie lub zrębnica luku o 
wysokości co najmniej 0,70 m lub barierki zgodne z normą europejską EN 711:1995, które 
powinny składać się z poręczy, poręczy pośredniej na wysokości kolan i listwy przypodłogowej. 
Na schodniach pokładowych bocznych muszą być zamontowane listwy przypodłogowe oraz 
poręcz ciągła na zrębnicy luku. Na zrębnicy luku nie jest wymagana poręcz, jeżeli na 
schodniach pokładowych bocznych zamontowane są nieruchome poręcze. 

5. Komisja inspekcyjna może wymagać zamontowania odpowiednich urządzeń i sprzętu do 
zapewnienia bezpieczeństwa w miejscach pracy, w których istnieje ryzyko upadku z wysokości 
większej niż 1 m. 
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Artykuł 11.03 

Wymiary miejsc pracy 

Miejsca pracy muszą być na tyle duże, aby zapewnić każdej znajdującej się w nich osobie 
odpowiednią swobodę ruchów.  

Artykuł 11.04 

Schodnia pokładowa boczna 

1. Wolna szerokość schodni pokładowej bocznej wynosi co najmniej 0,60 m. Przy niektórych 
zainstalowanych urządzeniach koniecznych do pracy statku, jak np. przy zaworach do mycia 
pokładu, wielkość ta może być zmniejszona do 0,50 m, a przy pachołach i przewłokach do 
0,40 m. 

2. Do wysokości 0,90 m nad schodnią pokładową boczną wolna szerokość schodni pokładowej 
bocznej może być zmniejszona do 0,54 m, jeśli wolna szerokość powyżej między zewnętrzną 
krawędzią burty statku a wewnętrzną krawędzią ładowni wynosi co najmniej 0,65 m. W takim 
przypadku wolną szerokość schodni pokładowej bocznej można zmniejszyć do 0,50 m, jeżeli 
na zewnętrznej krawędzi schodni pokładowej bocznej znajduje się barierka zgodna z normą 
europejską EN 711:1995, zabezpieczająca przed wypadnięciem. Na statkach o długości L nie 
większej niż 55 m, gdzie pomieszczenia dla załogi znajdują się tylko na rufie, można odstąpić 
od zamontowania barierki.  

3. Wymagania zawarte w ust. 1 i 2 stosuje się do wysokości 2,00 m powyżej schodni 
pokładowej bocznej. 

Artykuł 11.05 

Dostęp do miejsc pracy 

1. Przy przejściach i punktach dostępu przeznaczonych do ruchu osób i towarów: 

a) przed wejściem dostępu musi być zapewniona wystarczająca przestrzeń, która nie utrudnia 
ruchu; 

b) wolna szerokość przejść musi odpowiadać przeznaczeniu miejsca pracy i wynosić co 
najmniej 0,60 m; w przypadku statków o szerokości B nie większej niż 8 m szerokość 
przejścia może wynosić jedynie 0,50 m; 

c) wolna wysokość przejść w świetle wraz z wysokością zrębnicy musi wynosić co najmniej 
1,90 m. 
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2. Drzwi muszą być bezpiecznie otwierane i zamykane z obu stron. Muszą być zabezpieczone 
przed niezamierzonym otwarciem lub zamknięciem. 

3. Odpowiednie schody, drabiny lub stopnie ścienne muszą być zamontowane w wejściach, 
wyjściach, jak i przejściach, w których różnica poziomu jest większa niż 0,50 m. 

4. W stale obsługiwanych miejscach pracy, w których różnica poziomu wynosi powyżej 1,00 m, 
należy zamontować schody. Nie dotyczy to wyjść awaryjnych. 

5. Statki z ładowniami muszą posiadać w każdym końcu każdej ładowni co najmniej jedno na 
stałe zainstalowane urządzenie do wchodzenia. 

 Na zasadzie odstępstwa od zdania pierwszego można zaniechać zamontowania na stałe 
zainstalowanego urządzenia do wchodzenia, jeżeli dostępne są co najmniej dwie przenośne 
drabiny sięgające co najmniej trzema szczeblami powyżej krawędzi luku przy kącie nachylenia 
60º. 

Artykuł 11.06  

Wyjścia i wyjścia awaryjne 

1. Liczba, konstrukcja i wymiary wyjść, włącznie z wyjściami awaryjnymi muszą odpowiadać 
przeznaczeniu i wielkości pomieszczeń. Jeżeli jedno z tych wyjść jest wyjściem awaryjnym, 
musi być specjalnie oznaczone. 

2. Wyjścia awaryjne lub okna służące jako wyjścia awaryjne, lub świetliki muszą posiadać wolny 
otwór o powierzchni co najmniej 0,36 m2, przy czym najkrótszy bok musi wynosić co najmniej 
0,50 m.  

Artykuł 11.07 

Urządzenia do wchodzenia 

1. Schody i drabiny muszą być odpowiednio zamocowane. Schody muszą mieć co najmniej 
0,60 m szerokości; wolna szerokość między poręczami musi wynosić co najmniej 0,60 m; 
głębokość stopni nie może być mniejsza niż 0,15 m; powierzchnia stopni musi być 
antypoślizgowa, schody z więcej niż trzema stopniami muszą mieć poręcze. 
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2. Wolna szerokość drabin i stopni ściennych wynosi co najmniej 0,30 m; odległość między 
szczeblami nie może wynosić więcej niż 0,30 m; odległość między szczeblami a konstrukcją 
musi wynosić co najmniej 0,15 m. 

3. Drabiny i stopnie ścienne muszą być rozpoznawalne z góry i muszą mieć zamontowane 
uchwyty nad otworem stanowiącym wyjście. 

4. Drabiny przenośne muszą mieć co najmniej 0,40 m szerokości, a podstawa powinna mieć 
szerokość co najmniej 0,50 m; muszą one być zabezpieczone przed wywróceniem się lub 
poślizgnięciem; szczeble muszą być trwale zamontowane na wspornikach. 

Artykuł 11.08 

Pomieszczenia wewnętrzne 

1. Wielkość, rozmieszczenie i układ miejsc pracy wewnątrz statku muszą być dostosowane do 
wykonywanych prac i spełniać wymagania BHP. Pomieszczenia muszą być wystarczająco 
oświetlone światłem naturalnym i wentylowane; w razie potrzeby muszą być wyposażone 
w urządzenia grzewcze do utrzymywania odpowiedniej temperatury. 

2. Podłogi w miejscach pracy wewnątrz statku muszą być solidne, wytrzymałe, uniemożliwiać 
potknięcia i poślizgnięcia. Otwory w pokładzie i podłogach, które nie są zamknięte, muszą być 
zabezpieczone przed niebezpieczeństwem upadku. Okna i świetliki są tak wykonane i 
rozmieszczone, aby umożliwić bezpieczną obsługę i czyszczenie. 

Artykuł 11.09 

Ochrona przed hałasem i drganiami 

1. Miejsca pracy są tak rozmieszczone, wyposażone i zaprojektowane, aby nie stwarzały 
członkom załogi zagrożenia szkodliwymi drganiami. 

2. Ponadto stale używane miejsca pracy muszą być tak skonstruowane i dźwiękoszczelne, aby 
hałas nie zagrażał bezpieczeństwu i zdrowiu członków załogi. 
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3. Członkom załogi codziennie narażonym na hałas powyżej 85dB(A) należy udostępnić 
indywidualne urządzenia chroniące przed hałasem. W miejscach pracy o natężeniu dźwięku 
przekraczającym 90 dB(A) muszą znajdować się symbole przypominające o obowiązku 
stosowania urządzeń chroniących przed hałasem, zgodnie z rys. 7 załącznik I, o średnicy co 
najmniej 10 cm z napisem „Nakaz użycia ochrony słuchu”. 

Artykuł 11.10 

Pokrywy luków 

1. Pokrywy luków muszą być łatwo dostępne i bezpieczne podczas obsługi. Elementy pokryw 
luku ważące więcej niż 40 kg można suwać, zatrzaskiwać lub mają one wmontowane 
mechaniczne urządzenia do otwierania. Pokrywy luków z mechanizmem podnoszącym muszą 
mieć zamontowane odpowiednie i łatwo dostępne urządzenia służące zamykaniu elementów 
chwytających. Na niewymiennych pokrywach luków oraz rozpornicach musi być wyraźnie 
oznaczony odpowiadający im luk oraz właściwe na nim położenie. 

2. Pokrywy luków muszą być zabezpieczone przed ich unoszeniem przez wiatr lub przez urządzenia 
ładunkowe. Na lukach zasuwanych muszą być zamocowane zamknięcia, które zapobiegają 
przypadkowemu przesunięciu wzdłuż o więcej niż 0,40 m; pokrywy te można blokować w pozycji 
końcowej. Do przymocowania nakładających się pokryw luków muszą być zamontowane 
odpowiednie urządzenia. 

3. Źródło zasilania obsługiwanych mechanicznie pokryw luków musi być automatycznie odcinane 
po zwolnieniu przełącznika. 

4. Pokrywy luków muszą być wytrzymałe na spodziewane obciążenie. Pokrywy luków, po 
których można chodzić, muszą wytrzymać ciężar co najmniej 75 kg. Należy wyraźnie oznaczyć 
pokrywy luków, po których nie można chodzić. Pokrywy luków, które są przeznaczone do 
wytrzymywania ciężaru ładunku pokładowego muszą posiadać oznaczenie dopuszczalnego 
obciążenia w t/m². Jeżeli do osiągnięcia maksymalnego dopuszczalnego obciążenia potrzebne 
są wsporniki, musi to być oznaczone w odpowiednim miejscu; w tym przypadku na pokładzie 
muszą znajdować się odpowiednie plany. 
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Artykuł 11.11 

Wciągarki 

1. Konstrukcja wciągarek musi zapewniać bezpieczeństwo pracy. Muszą one posiadać urządzenia 
zapobiegające niezamierzonemu uwolnieniu obciążenia. Wciągarki, które nie mają 
automatycznego hamulca, muszą być wyposażone w hamulec dostosowany do siły naciągu. 

2. Wciągarki obsługiwane ręcznie muszą posiadać urządzenia zabezpieczające przed odskokiem 
korby. Wciągarki o napędzie mechanicznym i ręcznym muszą być tak skonstruowane, aby 
napęd mechaniczny nie mógł wprawić w ruch wału napędu ręcznego. 

Artykuł 11.12 

Dźwigi 

1. Dźwigi muszą być zbudowane zgodnie z zasadami techniki. Siły powstające podczas pracy 
dźwigu muszą być bezpiecznie rozłożone w konstrukcji statku; nie mogą zagrażać jego 
stateczności. 

2. Do dźwigów należy przymocować tabliczkę producenta z następującymi informacjami:  

a) nazwa i adres producenta; 

b) oznakowanie CE i rok produkcji; 

c) seria lub model; 

d) numer seryjny, w stosownym przypadku. 

3. Maksymalne dopuszczalne obciążenie musi być czytelnie i trwale oznaczone na dźwigach. 

 Jeżeli obciążenie robocze nie przekracza 2000 kg, na dźwigu należy w sposób czytelny i trwały 
umieścić informację tylko o maksymalnym dopuszczalnym obciążeniu roboczym przy 
większym wyładunku. 
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4. Obecność odpowiednich urządzeń musi chronić przed przypadkami zmiażdżenia czy ucięcia. 
Zewnętrzne części dźwigów muszą posiadać co najmniej 0,5 m prześwitu bezpiecznego we 
wszystkich kierunkach od dźwigu - w górę, w dół oraz po bokach. Poza miejscem pracy 
i kładkami nie wymaga się prześwitu bezpiecznego po bokach. 

5. Dźwigi o napędzie mechanicznym muszą być zabezpieczone przed ich niepowołanym 
użyciem. Dźwigi mogą być uruchamiane tylko z urządzenia sterowniczego przeznaczonego dla 
dźwigu. Elementy obsługi muszą samoczynnie wracać do pozycji wyjściowej (przełącznik 
samorozłączający się); ich stan działania musi być wyraźnie rozpoznawalny. 

 W przypadku przerwy w zasilaniu napędu ładunek nie może samoczynnie się uwolnić. Należy 
zapobiec niezamierzonym ruchom dźwigu. 

 Odpowiednie urządzenia muszą ograniczać ruch dźwignicy w górę oraz przekraczanie 
obciążenia roboczego. Ruch dźwignicy w dół musi być ograniczony, jeżeli w przewidywanych 
warunkach pracy w momencie umocowywania obciążenia na bębnie linowym znajdują się 
mniej niż dwa zwoje lin. Uruchomienie urządzeń automatycznych musi w danym przypadku 
nadal umożliwiać ruch w przeciwnym kierunku. 

 Siła rozrywająca stalowych lin takielunku ruchomego musi przekraczać co najmniej 
pięciokrotną wartość maksymalnej dopuszczalnej siły naciągu liny. Liny stalowe muszą być 
wykonane bez zarzutu i przeznaczone do stosowania na dźwigach. 

6. Odpowiednią wytrzymałość i wystarczającą stateczność dźwigu należy przed pierwszym 
i ponownym użyciem po znacznych przeróbkach wykazać za pomocą obliczeń i próby 
obciążenia na pokładzie. 

 W przypadku dźwigów, których obciążenie robocze nie przekracza 2000 kg, ekspert może 
podjąć decyzję o całkowitym lub częściowym zastąpieniu dowodu z obliczeń próbą przy 
obciążeniu 1,25 razy większym od obciążenia roboczego na całym odcinku drogi.  

 Odbiór zgodnie ze zdaniem pierwszym i drugim jest przeprowadzany przez eksperta uznanego 
przez komisję inspekcyjną.  

7. Dźwigi muszą być regularnie, jednakże co najmniej raz na 12 miesięcy, kontrolowane przez 
eksperta. Bezpieczne warunki pracy dźwigu są wówczas sprawdzane poprzez kontrolę 
wizualną i kontrolę pracy dźwigu. 
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8. Najpóźniej dziesięć lat po odbiorze dźwig musi być ponownie skontrolowany przez eksperta 
uznanego przez komisję inspekcyjną. 

9. Dźwigi, których obciążenie robocze przekracza 2000 kg, stosowane do przeładunku lub 
zamontowane na dźwignikach, pontonach i innych urządzeniach pływających albo łodziach 
roboczych muszą ponadto spełniać przepisy właściwego Państwa Członkowskiego. 

10. Na pokładzie muszą znajdować się co najmniej następujące dokumenty dotyczące wszystkich 
dźwigów:  

a) instrukcja obsługi producenta dźwigu zawierająca co najmniej informacje dotyczące: 

  zakresu użycia i funkcji elementów obsługi;  

 maksymalnego dopuszczalnego obciążenia roboczego odpowiadającego ładunkowi; 

 maksymalnego dopuszczalnego nachylenia dźwigu; 

 instrukcji montażu i konserwacji; 

 instrukcji przeprowadzania regularnych kontroli; 

 ogólnych danych technicznych.  

b) certyfikaty potwierdzające przeprowadzenie kontroli zgodnie z ust. 6-8 lub ust. 9. 

Artykuł 11.13 

Przechowywanie łatwopalnych cieczy 

Łatwopalne ciecze o temperaturze zapłonu niższej niż 55°C muszą być przechowywane na 
pokładzie w wentylowanej szafie wykonanej z niepalnego materiału. Na zewnętrznej części szafy, 
zgodnie z rys. 2 załącznik I, musi być umieszczony znak o średnicy co najmniej 10 cm z napisem 
„Zakaz używania ognia, otwartego płomienia i palenia tytoniu”. 
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RODZIAŁ 12 

P O M I E S Z C Z E N I A  D L A  Z AŁO G I  

Artykuł 12.01 

Przepisy ogólne 

1. Na statkach muszą znajdować się pomieszczenia dla załogi dla osób zazwyczaj mieszkających 
na pokładzie, a przynajmniej dla załogi minimalnej. 

2. Pomieszczenia muszą być zaprojektowane, urządzone i wyposażone w taki sposób, aby 
odpowiadały potrzebom wynikającym z bezpieczeństwa, zdrowia i wygody osób na pokładzie. 
Pomieszczenia muszą być łatwo i w bezpieczny sposób dostępne oraz wystarczająco izolowane 
od ciepła i zimna. 

3. Komisja inspekcyjna może dopuścić wyjątki od przepisów niniejszego rozdziału, jeżeli 
bezpieczeństwo, zdrowie i wygoda osób na pokładzie są zapewnione w inny sposób. 

4. Komisja inspekcyjna wprowadza do świadectwa wspólnotowego wszelkie ograniczenia 
dotyczące trybu pracy i rodzaju pracy statku, wymagane w związku z wyjątkami, o których 
mowa w ust. 3. 

Artykuł 12.02 

Szczególne wymagania projektowe dotyczące pomieszczeń dla załogi 

1. Musi istnieć możliwość wentylacji pomieszczeń, nawet przy drzwiach zamkniętych; 
dodatkowo pomieszczenia mieszkalne muszą być odpowiednio oświetlone i posiadać widok na 
zewnątrz. 

2. Do pomieszczeń dla załogi muszą prowadzić schody, jeśli wejście do nich znajduje się na 
innym poziomie niż pokład i różnica wysokości wynosi więcej niż 0,30 m. 

3. W części dziobowej statku podłogi nie mogą znajdować się niżej niż 1,20 m od wodnicy 
maksymalnego zanurzenia. 
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4. Pomieszczenia rekreacyjne i sypialne muszą posiadać co najmniej dwa wyjścia umieszczone 
jak najdalej od siebie i służące jako drogi awaryjne. Jedno wyjście może zostać zaprojektowane 
jako wyjście awaryjne. Nie dotyczy to jednak pomieszczeń z wyjściem prowadzącym 
bezpośrednio na pokład lub na korytarz, które służy jako droga ucieczki, pod warunkiem że 
posiada ono dwa oddalone od siebie wyjścia prowadzące na lewą i prawą burtę. Wyjścia 
awaryjne, do których mogą zaliczać się też świetliki i okna, muszą posiadać wolny otwór 
o wielkości co najmniej 0,36 m², z najkrótszym bokiem długości co najmniej 0,50 m oraz 
umożliwiać błyskawiczne opuszczenie pomieszczenia w sytuacji awaryjnej. Izolacja 
i okładzina dróg ucieczki muszą być wykonane z materiałów trudno palnych, a skorzystanie 
z dróg ucieczki musi być zapewnione poprzez zastosowanie odpowiednich środków, takich jak 
drabiny lub stopnie ścienne. 

5. Pomieszczenia dla załogi muszą być zabezpieczone przed niedopuszczalnym hałasem 
i drganiami. Maksymalne dopuszczalne poziomy ciśnienia akustycznego wynoszą: 

a) 70 dB(A) w pomieszczeniach mieszkalnych; 

b) 60 dB(A) w pomieszczeniach sypialnych. Nie dotyczy to statków obsadzonych przez 
załogę wyłącznie poza porą odpoczynku, zgodnie z prawem krajowym Państw 
Członkowskich. Ograniczenie dotyczące trybu pracy musi być zaznaczone w świadectwie 
wspólnotowym. 

6. Wysokość pomieszczenia dla załogi nie może być mniejsza niż 2,00 m. 

7. Zasadniczo statki muszą posiadać co najmniej jedno pomieszczenie rekreacyjne oddzielone od 
pomieszczenia sypialnego. 

8. Wolna powierzchnia pomieszczeń rekreacyjnych nie może wynosić mniej niż 2 m2 na osobę, 
całkowita powierzchnia musi jednak wynosić co najmniej 8 m2 (nie licząc mebli oprócz stołów 
i krzeseł). 

9. Kubatura każdego pomieszczenia mieszkalnego i sypialnego musi wynosić co najmniej 7 m³. 

10. Objętość powietrza na osobę musi wynosić co najmniej 3,5 m³ w pomieszczeniach 
mieszkalnych . W przypadku pomieszczeń sypialnych objętość ta musi wynosić co najmniej 
5 m³ na pierwszą osobę i co najmniej 3 m³ na każdą następną osobę (nie licząc kubatury 
wyposażenia). Pomieszczenia sypialne przeznaczone są dla co najwyżej dwóch osób. Koje 
muszą być umocowane na wysokości co najmniej 0,30 m nad podłogą. Jeśli ustawione są 
piętrowo, wysokość prześwitu musi wynosić co najmniej 0,60 m. 
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11. Górna krawędź drzwi musi znajdować się na wysokości co najmniej 1,90 m nad pokładem lub 
podłogą, a wolna szerokość musi wynosić co najmniej 0,60 m. Ustaloną wysokość można 
osiągnąć poprzez zastosowanie przesuwnych lub składanych pokryw lub klap. Drzwi muszą się 
otwierać na zewnątrz z obu stron. Zrębnica nie może przekraczać wysokości 0,40 m; spełnione 
muszą być jednak również inne przepisy bezpieczeństwa.  

12. Schody muszą być trwale zamocowane i bezpieczne. Jest to spełnione, jeżeli: 

a) mają co najmniej 0,60 m szerokości; 

b) głębokość stopni wynosi co najmniej 0,15 m; 

c) stopnie są antypoślizgowe; 

d) schody o więcej niż trzech stopniach są wyposażone w co najmniej jeden uchyt lub poręcz. 

13. Rury przenoszące niebezpieczne gazy lub ciecze, w szczególności te, które są pod tak wysokim 
ciśnieniem, że wyciek z nich mógłby stanowić niebezpieczeństwo dla człowieka, nie mogą być 
położone w pomieszczeniach dla załogi ani w korytarzach prowadzących do tych pomieszczeń. 
Nie dotyczy to jednak rur systemu parowego i hydraulicznego, które są umieszczone 
w metalowych rurach ochronnych, jak również rur instalacji gazu płynnego przeznaczonych do 
celów domowych. 

Artykuł 12.03 

Urządzenia sanitarne 

1. Statki z pomieszczeniami dla załogi muszą dysponować co najmniej następującymi 
urządzeniami sanitarnymi: 

a) jedna toaleta na pomieszczenie mieszkalne lub na sześciu członków załogi. Musi ona 
posiadać wentylację świeżym powietrzem; 

b) jedna umywalka z rurociągiem odprowadzającym i podłączeniem zimnej i ciepłej wody 
pitnej na pomieszczenie mieszkalne lub na czterech członków załogi; 

c) jeden natrysk lub wanna z podłączeniem zimnej i ciepłej wody pitnej na pomieszczenie 
mieszkalne lub na sześciu członków załogi. 
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2. Urządzenia sanitarne muszą znajdować się w bezpośredniej bliskości pomieszczeń 
mieszkalnych. Toalety nie mogą mieć bezpośredniego połączenia z kuchniami, jadalniami lub 
pokojami mieszkalnymi połączonymi z kuchnią. 

3. Powierzchnia pomieszczeń toalet musi wynosić co najmniej 1,00 m², o szerokości nie 
mniejszej niż 0,75 m i długości nie mniejszej niż 1,10 m. Pomieszczenia toalet w kabinach dla 
nie więcej niż dwóch osób mogą być mniejsze. Jeśli toaleta jest wyposażona w umywalkę lub 
natrysk, powierzchnia musi być powiększona co najmniej o powierzchnię umywalki lub 
natrysku (lub, odpowiednio, wanny). 

Artykuł 12.04 

Kuchnie 

1. Kuchnie mogą być połączone z pomieszczeniami rekreacyjnymi. 

2. Kuchnie muszą być wyposażone w: 

a) kuchenkę; 

b) zlewozmywak z odprowadzeniem; 

c) instalację zasilania wodą pitną; 

d) lodówkę; 

e) wystarczające miejsce do przechowywania, magazynowania i pracy. 

3. Jadalnie w pokojach dziennych połączonych kuchnią muszą być wystarczająco duże 
w stosunku do liczby załogi zwykle korzystającej z nich w tym samym czasie. Szerokość 
miejsc do siedzenia nie może być mniejsza niż 0,60 m. 

Artykuł 12.05 

Instalacje wody pitnej 

1. Statki z pomieszczeniami dla załogi muszą być wyposażone w instalację wody pitnej. 
Oznaczenia otworów załadowczych zbiornika wody pitnej i przewodów wody pitnej muszą 
informować o ich wyłącznym przeznaczeniu do wody pitnej. Króćce do napełniania wodą pitną 
muszą być zainstalowane nad pokładem. 
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2. Instalacje wody pitnej muszą: 

a) być wewnątrz wykonane z antykorozyjnego i bezpiecznego fizjologicznie materiału; 

b) składać się z przewodów gwarantujących regularny przepływ wody; 

c) być zabezpieczone przed nadmiernym ogrzaniem. 

3. Dodatkowo zbiorniki wody pitnej muszą: 

a) mieć pojemność co najmniej 150 l na każdą osobę zwykle mieszkającą na pokładzie, 
a przynajmniej na każdego członka załogi; 

b) posiadać odpowiedni zamykany otwór umożliwiający czyszczenie w środku; 

c) posiadać wskaźnik poziomu napełnienia; 

d) posiadać przewody wentylacyjne z odprowadzeniem na zewnątrz lub z odpowiednimi 
filtrami. 

4. Zbiorniki wody pitnej nie mogą posiadać wspólnych ścian z innymi zbiornikami. Przewody 
wody pitnej nie mogą prowadzić przez zbiorniki zawierające inne ciecze. Połączenia pomiędzy 
instalacją wody pitnej a innymi rurami nie są dozwolone. Rury przenoszące gaz lub płyny inne 
niż woda pitna nie mogą prowadzić przez zbiorniki wody pitnej. 

5. Zbiorniki ciśnieniowe wody pitnej muszą wykorzystywać wyłącznie niezanieczyszczone 
sprężone powietrze. Jeśli powietrze jest produkowane za pomocą kompresorów, należy 
zainstalować odpowiednie filtry powietrza i odolejacze bezpośrednio przed zbiornikiem 
ciśnieniowym, chyba że woda i powietrze są oddzielone membraną. 

Artykuł 12.06 

Ogrzewanie i wentylacja 

1. Musi istnieć możliwość ogrzania pomieszczeń dla załogi stosownie do ich przeznaczenia. 
Instalacje grzewcze muszą być dostosowane do panujących warunków pogodowych. 
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2. Musi istnieć możliwość wystarczającej wentylacji pomieszczeń mieszkalnych i sypialnych 
nawet przy drzwiach zamkniętych. System wentylacyjny musi zapewniać odpowiednią 
cyrkulację powietrza we wszystkich warunkach klimatycznych. 

3. Pomieszczenia dla załogi muszą być tak rozmieszczone i wyposażone, aby uniknąć w możliwie 
największym stopniu przenikania zanieczyszczonego powietrza z innych przedziałów statku, 
jak np. z maszynowni i ładowni; w przypadku wentylacji mechanicznej otwory wlotowe muszą 
być tak umieszczone, aby spełniały powyższe wymaganie. 

Artykuł 12.07 

Pozostałe wyposażenie pomieszczeń dla załogi 

1. Każdy członek załogi mieszkający na pokładzie musi posiadać własną koję i zamykaną szafkę 
na ubrania. Wymiary wewnętrzne koi muszą wynosić co najmniej 2,00 • 0,90 m. 

2. Należy zapewnić odpowiednie możliwości składowania i suszenia ubrań roboczych poza 
pomieszczeniami sypialnymi. 

3. Wszystkie pomieszczenia muszą być oświetlone elektrycznie. Dodatkowe lampy 
wykorzystujące paliwo gazowe lub ciekłe są dozwolone tylko w pomieszczeniach 
rekreacyjnych. Urządzenia świetlne wykorzystujące paliwo ciekłe muszą być wykonane z 
metalu i mogą wykorzystywać paliwa o temperaturze zapłonu powyżej 55°C lub naftę dostępną 
w handlu. Urządzenia należy umieścić lub zamocować w sposób nie stwarzający zagrożenia 
pożarowego. 
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ROZDZIAŁ 13 

U R ZĄD Z E N I A  G R Z E W C Z E ,  D O  G O T O W A N I A  I  C HŁO D N I C Z E  
Z A S I L A N E  P A L I W E M  

Artykuł 13.01 

Przepisy ogólne 

1. Urządzenia grzewcze, do gotowania i chłodnicze zasilane gazem płynnym muszą spełniać 
wymogi określone w rozdziale 14. 

2. Urządzenia grzewcze, do gotowania i chłodnicze wraz z osprzętem muszą być zaprojektowane 
i zainstalowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia nawet w przypadku przegrzania; 
muszą one być instalowane w sposób uniemożliwiający ich przewrócenie się lub przypadkowe 
przesunięcie. 

3. Urządzenia wymienione w ust. 2 nie mogą być instalowane w miejscach, gdzie są 
przechowywane lub używane substancje o temperaturze zapłonu poniżej 55°C. Przez takie 
miejsca nie można też przeprowadzać przewodów odprowadzających spaliny z tych instalacji. 

4. Należy zapewnić dopływ powietrza niezbędnego do spalania. 

5. Urządzenia grzewcze należy łączyć z przewodami odprowadzającymi spaliny w sposób pewny. 
Przewody te muszą być wyposażone we właściwe osłony lub urządzenia zabezpieczające przed 
wiatrem. Ich położenie musi umożliwiać ich czyszczenie. 

Artykuł 13.02 

Stosowanie paliw płynnych, urządzenia zasilane olejem napędowym 

1. Sprzęt grzewczy, do gotowania i chłodniczy zasilany paliwem płynnym może być 
eksploatowany wyłącznie z użyciem paliw o temperaturze zapłonu powyżej 55°C. 

2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1, urządzenia do gotowania oraz urządzenia grzewcze 
i chłodnicze wyposażone w palniki knotowe i zasilane naftą mogą być eksploatowane 
w pomieszczeniach mieszkalnych i sterówkach pod warunkiem, że pojemność ich zbiornika 
paliwa nie przekracza 12 litrów. 
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3. Urządzenia z palnikami knotowymi muszą: 

a) posiadać metalowy zbiornik paliwa z zamykanym otworem wlewowym, nie posiadający 
spoin z lutu miękkiego poniżej maksymalnego poziomu wypełnienia, zaprojektowany 
i zainstalowany w sposób uniemożliwiający przypadkowe otwarcie lub opróżnienie, 

b) pozwalać na zapalanie bez użycia innej cieczy palnej, 

c) być zainstalowane w sposób umożliwiający bezpieczne odprowadzanie spalin. 

Artykuł 13.03 

Piece grzewcze z palnikiem z odparowaniem oleju i urządzenia grzewcze z palnikiem  
z rozpylaniem oleju 

1. Piece grzewcze z palnikiem z odparowaniem oleju i urządzenia grzewcze z palnikiem 
z rozpylaniem oleju muszą być wykonane zgodnie z zasadami dobrej praktyki. 

2. Gdy piec grzewczy z palnikiem z odparowaniem oleju i urządzenie grzewcze z palnikiem 
z rozpylaniem oleju instaluje się w maszynowni, doprowadzenie powietrza do urządzania 
grzewczego i silników musi być zaprojektowane w sposób umożliwiający sprawną 
i bezpieczną pracę urządzenia grzewczego i silnika, niezależnie od siebie. W razie potrzeby 
należy zainstalować oddzielne doprowadzenie powietrza. Sprzęt instaluje się w sposób 
uniemożliwiający przedostanie się płomienia z palnika do innych części instalacji maszynowni. 

Artykuł 13.04 

Piece grzewcze z palnikiem z odparowaniem oleju 

1. Piece grzewcze z palnikiem z odparowaniem oleju muszą pozwalać na zapalanie bez użycia 
innej cieczy palnej. Muszą być montowane nad metalową wanienką ściekową obejmującą 
wszystkie części zawierające paliwo, o bokach wysokości co najmniej 20 mm i pojemności 
co najmniej 2 litrów. 

2. W przypadku pieców grzewczych z palnikiem z odparowaniem oleju instalowanych 
w maszynowni, boki miski olejowej, o której mowa w ust. 1, muszą mieć wysokość 
co najmniej 200 mm. Dolna krawędź palnika z odparowaniem oleju musi znajdować się nad 
krawędzią wanienki ściekowej. Dodatkowo, górna krawędź wanienki ściekowej musi 
wystawać co najmniej 100 mm ponad podłogę. 
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3. Piece grzewcze z palnikiem z odparowaniem oleju muszą być wyposażone w odpowiedni 
regulator, który w każdym położeniu zapewnia praktycznie nieprzerwany dopływ paliwa do 
palnika i wyklucza jakikolwiek wyciek paliwa w przypadku wygaśnięcia płomienia. Regulator 
uważa się za właściwy, jeżeli pracuje poprawnie nawet w warunkach wibracji i przechyłów do 
12°, a ponadto posiada, oprócz pływaka regulującego poziom: 

a) drugi pływak, który zamyka w sposób bezpieczny i niezawodny dopływ paliwa 
w przypadku przekroczenia dopuszczalnego poziomu oleju, lub 

b) rurę przelewową, jednak tylko w przypadku, gdy pojemność wanienki ściekowej pozwala 
pomieścić co najmniej zawartość zbiornika paliwa. 

4. Jeżeli zbiornik paliwa do pieca grzewczego z palnikiem z odparowaniem oleju jest 
zainstalowany oddzielnie: 

a) nie może być zainstalowany wyżej niż to określa instrukcja eksploatacji dostarczona przez 
producenta, 

b) musi byc zainstalowany w sposób zabezpieczający przed niedopuszczalnym 
nagrzewaniem, 

c) musi umożliwiać zamknięcie dopływu paliwa z pokładu. 

5. Przewody odprowadzające spaliny z pieców grzewczych z palnikiem z odparowaniem oleju 
muszą być wyposażone w urządzenie zapobiegające inwersji ciągu. 

Artykuł 13.05 

Urządzenia grzewcze z palnikiem z rozpylaniem oleju 

Urządzenia grzewcze z palnikiem z rozpylaniem oleju muszą spełniać w szczególności następujące 
wymogi: 

a) należy zapewnić odpowiednią wentylację palnika przed otwarciem dopływu paliwa, 

b) dopływ paliwa musi być regulowany termostatem, 

c) do zapalania paliwa musi służyć urządzenie elektryczne lub płomień pilotowy, 

d) w przypadku wygaśnięcia płomienia urządzenie monitorujące płomień musi zamykać 
dopływ paliwa, 

e) wyłącznik główny należy umieścić w łatwo dostępnym punkcie na zewnątrz 
pomieszczenia, w którym zainstalowano urządzenie. 
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Artykuł 13.06 

Urządzenia grzewcze z wymuszonym obiegiem powietrza 

Urządzenia grzewcze z wymuszonym obiegiem powietrza wyposażone w komorę spalania, wokół 
której powietrze grzewcze tłoczone jest do układu rozprowadzającego lub do pomieszczenia, muszą 
spełniać następujące wymogi: 

a) w przypadku gdy paliwo jest rozpylane pod ciśnieniem, powietrze spalania musi być 
doprowadzane przy pomocy dmuchawy, 

b) przed zapaleniem palnika należy dobrze przewietrzyć komorę spalania. Można w tym celu 
pozostawić na pewien czas włączoną dmuchawę powietrza spalania po wygaśnięciu 
płomienia, 

c) dopływ paliwa musi być automatycznie odcięty, w przypadku gdy: 

 ogień wygaśnie, 

 ilość doprowadzanego powietrza spalania jest niewystarczająca, 

 temperatura podgrzanego powietrza przekracza wcześniej ustaloną wartość lub 

 nastąpiła awaria zasilania elektrycznego urządzeń zabezpieczających. 

 W wyżej wymienionych przypadkach zasilanie w paliwo nie może zostać automatycznie 
przywrócone po odcięciu, 

d) musi istnieć możliwość wyłączenia dmuchaw powietrza spalania i powietrza grzewczego 
z zewnątrz pomieszczenia, gdzie umieszczone jest urządzenie grzewcze, 

e) w przypadkach, gdy powietrze grzewcze jest doprowadzane z zewnątrz, nawiewniki należy 
umieścić jak najwyżej nad pokładem. Nawiewniki należy mocować w sposób 
uniemożliwiający przedostawanie się deszczu lub aerozolu, 

f) przewody powietrza grzewczego muszą być wykonane z metalu, 

g) nie może być możliwości całkowitego zamknięcia wylotu powietrza grzewczego, 

h) nie może być możliwości przedostania się wycieków paliwa do przewodów powietrza 
grzewczego, 

i) urządzenia grzewcze z wymuszonym obiegiem powietrza nie mogą pobierać powietrza 
grzewczego z maszynowni. 
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Artykuł 13.07 

Ogrzewanie paliwem stałym 

1. Urządzenia grzewcze na paliwo stałe należy umieścić na arkuszu blachy z podniesionymi 
krawędziami, tak aby palące się paliwo lub gorący popiół nie przedostawał się poza blachę. 

 Wymóg ten nie odnosi się do urządzeń zainstalowanych w pomieszczeniach zbudowanych z 
materiałów niepalnych i przeznaczonych wyłącznie do instalacji kotłów grzewczych. 

2. Kotły opalane paliwem stałym muszą być wyposażone w regulatory termostatyczne sterujące 
ich pracą poprzez odpowiednie dozowanie powietrza spalania. 

3. W pobliżu każdego urządzenia grzewczego muszą znajdować się środki do szybkiego gaszenia 
popiołu. 
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ROZDZIAŁ 14 

I N S T A L A C J E  G A Z U  PŁY N N E G O  D L A  C E L Ó W  G O S P O D A R C Z Y C H  

Artykuł 14.01 

Przepisy ogólne 

1. Zasadniczymi elementami instalacji gazu płynnego są jednostka zasilania, w skład której 
wchodzą jeden lub więcej zbiorników gazu, jeden lub więcej regulatorów ciśnienia, system 
rozdzielczy i odbiorniki gazu. 

 Zbiorniki rezerwowe lub puste znajdujące się poza jednostką zasilającą nie mogą być częścią 
instalacji. Ma do nich zastosowanie, odpowiednio, art. 14.05. 

2. Instalacje mogą być zasilane wyłącznie dostępnym w handlu propanem. 

Artykuł 14.02 

Instalacje 

1. Wszystkie części instalacji gazu płynnego muszą być przystosowane do zasilania propanem, 
muszą być wykonane i zainstalowane zgodnie z zasadami dobrej praktyki 

2. Instalacja gazu płynnego może być jedynie użytkowana do celów gospodarczych w 
pomieszczeniach mieszkalnych lub w sterówce i do analogicznych celów na statkach 
pasażerskich. 

3. Na statku może znajdować się wiele oddzielnych instalacji. Pomieszczenia mieszkalne 
oddzielone przez ładownię lub zbiornik stały nie mogą być obsługiwane przez tę samą 
instalację gazu płynnego. 

4. Żadna część instalacji gazu płynnego nie może znajdować się w maszynowni. 
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Artykuł 14.03 

Zbiorniki 

1. Zezwala się jedynie na stosowanie zbiorników o pojemności 5–35 kg. Na statkach 
pasażerskich, komisja inspekcyjna może wyrazić zgodę na eksploatację zbiorników o większej 
pojemności. 

2. Zbiorniki muszą być opatrzone urzędową pieczęcią potwierdzającą przejście wymaganych 
testów. 

Artykuł 14.04 

Lokalizacja i układ jednostki zasilającej 

1. Jednostka zasilająca musi być zainstalowana na pokładzie w wolno stojącej lub wbudowanej 
szafie poza obszarem pomieszczeń mieszkalnych w miejscu nie utrudnającym ruchu na 
pokładzie. Nie może być ona jednak umieszczana przy nadburciu na dziobie lub rufie statku. 
Szafa może być wbudowana w nadbudówkę, jeżeli jest gazoszczelna i może być jedynie 
otwierana z zewnątrz. Musi być umieszczona w taki sposób, aby rury doprowadzające gaz do 
odbiorników były możliwie najkrótsze. 

 Nie należy podłączać większej liczby zbiorników jednocześnie niż jest to konieczne do 
funkcjonowania instalacji. Podłączanie kilku zbiorników jest dozwolone tylko w przypadku 
stosowania zaworu przełączającego lub odcinającego. Do jednostki zasilającej można 
podłączyć do czterech zbiorników. Liczba zbiorników na statku, w tym zbiorników 
rezerwowych, nie może przekroczyć sześciu na jedną instalację. 

 Statki pasażerskie z kuchniami lub mesami dla pasażerów mogą posiadać do sześciu 
zbiorników. Liczba zbiorników na statku, w tym zbiorników rezerwowych, nie może 
przekroczyć dziewięciu na jedną instalację. 

 Regulator ciśnienia lub w przypadku regulacji dwustopniowej pierwszy regulator ciśnienia 
musi znajdować się w tej samej szafie, co zbiorniki, i być wbudowany w sposób trwały. 

2. Jednostka zasilająca musi być tak zainstalowana, aby w przypadku nieszczelności ulatniający 
się gaz wydobywał się z szafy na zewnątrz, bez możliwości przedostania się do wnętrza statku 
i wejścia w kontakt z jakimkolwiek źródłem zapłonu. 



 

 
13274/1/05 REV 1  PAW/abs 136 
ZAŁĄCZNIK II DG C III   PL 

3. Szafa musi być zbudowana z materiałów trudno zapalnych i musi zapewniać odpowiednią 
wentylację przez otwory w części dolnej i górnej. Zbiorniki muszą być umieszczone w szafie 
w pozycji stojącej i zabezpieczone przed przewróceniem się. 

4. Szafa musi być tak zaprojektowana i umieszczona, aby temperatura zbiorników nie mogła 
przekroczyć 50°C. 

5. Na zewnętrznych ścianach szafki musi być umieszczony napis „instalacja gazu płynnego” 
i symbol „Zakaz używania ognia, otwartego płomienia i palenia tytoniu”, o średnicy co 
najmniej 10 cm, zgodny z rys. 2 załącznik I. 

Artykuł 14.05 

Zbiorniki rezerwowe i puste 

Zbiorniki rezerwowe i puste, które nie znajdują się w obrębie jednostki zasilania, muszą być 
składowane poza pomieszczeniami dla załogi i sterówką, w szafie spełniającej wymogi art. 14.04. 

Artykuł 14.06 

Regulatory ciśnienia 

1. Odbiorniki gazu mogą być podłączone do zbiorników jedynie za pomocą systemu 
rozdzielczego wyposażonego w jeden lub więcej regulatorów ciśnienia, aby obniżyć ciśnienie 
gazu do ciśnienia roboczego. Ciśnienie może być obniżane jedno- lub dwustopniowo. 
Wszystkie regulatory ciśnienia muszą być ustawione na stałe na ciśnienie określone zgodnie 
z art. 14.07. 

2. Końcowy regulator ciśnienia musi być wyposażony w automatyczne urządzenie 
zabezpieczające przewód przed zbyt wysokim ciśnieniem w przypadku nieprawidłowego 
działania regulatora lub urządzenie takie musi być zainstalowane za końcowym regulatorem. 
Konieczne jest zapewnienie, aby w przypadku nieszczelności ulatniający się z urządzenia 
zabezpieczającego gaz wydobywał się na zewnątrz, bez możliwości przedostania się do 
wnętrza statku i wejścia w kontakt z jakimkolwiek źródłem zapłonu; w razie potrzeby należy 
zainstalować w tym celu specjalny przewód odprowadzający. 

3. Zarówno zawory bezpieczeństwa, jak i otwory wentylacyjne, muszą być chronione przed 
dostaniem się do nich wody. 
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Artykuł 14.07 

Ciśnienie 

1. Jeżeli stosowane są dwustopniowe systemy regulacji, ciśnienie na wyjściu pierwszego 
regulatora nie może być większe niż 2,5 bara powyżej ciśnienia atmosferycznego. 

2. Ciśnienie na wyjściu z ostatniego regulatora ciśnienia nie może być większe niż 0,05 bara 
powyżej ciśnienia atmosferycznego, z tolerancją 10%. 

Artykuł 14.08 

Doprowadzenia sztywne i elastyczne 

1. Doprowadzenia muszą być wykonane z zainstalowanych na stałe przewodów stalowych lub 
miedzianych. 

 Jednak doprowadzenia gazu ze zbiorników muszą być wykonane z wysokociśnieniowych 
przewodów elastycznych lub przewodów spiralnych przystosowanych do pracy z propanem. 
Odbiorniki gazu, które nie są zainstalowane na stałe, mogą być podłączane za pomocą 
odpowiednich przewodów elastycznych o długości nie większej niż 1 m. 

2. Doprowadzenia muszą być odporne na wszelkie obciążenia występujące na statku 
w normalnych warunkach eksploatacyjnych, w szczególności obciążenia mechaniczne 
i korozję, a ich parametry i układ muszą zapewniać wystarczający dopływ gazu o odpowiednim 
ciśnieniu do odbiorników. 

3. Doprowadzenia muszą posiadać możliwie najmniej złącz. Zarówno doprowadzenia, jak i łącza 
muszą być gazoszczelne i zachowywać gazoszczelność pomimo wszelkich wibracji lub 
naprężeń, którym mogą podlegać. 

4. Doprowadzenia muszą być łatwo dostępne, odpowiednio umocowane i chronione w każdym 
punkcie, w którym mogą być narażone na uderzenia lub tarcie, szczególnie w miejscach, gdzie 
przechodzą przez stalowe grodzie lub metalowe przegrody. Cała powierzchnia doprowadzeń 
stalowych musi być zabezpieczona przed korozją. 

5. Doprowadzenia elastyczne i ich złącza muszą być odporne na wszelkie obciążenia występujące 
na statku w normalnych warunkach eksploatacyjnych. Muszą być zainstalowane w sposób 
chroniący je od naprężeń, uniemożliwiający nadmierne nagrzewanie i pozwalający na ich 
kontrolę na całej długości. 
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Artykuł 14.09 

System rozdzielczy 

1. Musi być zapewniona możliwość odcięcia całego systemu rozdzielczego w każdym czasie przy 
użyciu szybko i łatwo dostępnego zaworu głównego. 

2. Każdy odbiornik gazu musi być zasilany przez osobne odgałęzienie systemu rozdzielczego, 
które musi zapewniać możliwość odcięcia za pomocą urządzenia zamykającego. 

3. Zawory odcinające muszą być instalowane w sposób chroniący przed wpływami 
atmosferycznymi i uderzeniami. 

4. Za każdym reduktorem ciśnienia musi być zainstalowane przyłącze kontrolne. Przy pomocy 
urządzenia zabezpieczającego należy upewnić się, iż regulator ciśnienia nie jest poddany 
podczas testów ciśnieniu próbnemu. 

Artykuł 14.10 

Odbiorniki gazu i ich instalacje 

1. Instalowane mogą być wyłącznie odbiorniki gazu dopuszczone do stosowania z propanem 
przez jedno z Państw Członkowskich. Muszą być wyposażone w urządzenia skutecznie 
zapobiegające ulatnianiu się gazu, zarówno w przypadku zgaśnięcia płomienia roboczego, jak 
i płomienia pilotowego. 

2. Każdy odbiornik gazu musi być umieszczony i podłączony w sposób uniemożliwiający jego 
przewrócenie lub przypadkowe przesunięcie, jak również przypadkowe przerwanie 
doprowadzeń. 

3. Urządzenia grzewcze, do ogrzewania wody i lodówki muszą być podłączone do przewodu 
odprowadzającego na zewnątrz gazy spalinowe. 

4. Odbiorniki gazu mogą być instalowane w sterówce jedynie pod warunkiem, że jej budowa 
wyklucza przedostawanie się ulatniającego się gazu do niższych części statku, w szczególności 
poprzez przewody komunikacyjne prowadzące do maszynowni. 

5. Odbiorniki gazu mogą być instalowane w pomieszczeniach sypialnych jedynie pod warunkiem, 
że spalanie przebiega niezależnie od powietrza w pomieszczeniach. 
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6. Odbiorniki gazu, w którym spalanie przebiega z wykorzystaniem powietrza z pomieszczenia, 
w którym są umieszczone, powinny być instalowane w pomieszczeniach odpowiedniej 
wielkości. 

Artykuł 14.11 

Wentylacja i odprowadzanie gazów spalinowych 

1. W pomieszczeniach z odbiornikami gazu, gdzie spalanie przebiega z wykorzystaniem 
powietrza z pomieszczenia, należy zapewnić wentylację poprzez nawiew świeżego powietrza 
i odprowadzanie spalin przez otwory wentylacyjne stosownych wymiarów, o swobodnym 
przekroju co najmniej 150 cm² każdy. 

2. Otwory wentylacyjne nie mogą mieć żadnego urządzenia zamykającego i nie mogą prowadzić 
do pomieszczeń sypialnych. 

3. Urządzenia odprowadzające muszą być zaprojektowane w sposób zapewniający niezakłócone 
ujście gazów spalinowych. Muszą być niezawodne w działaniu i wykonane z materiałów 
ogniotrwałych. Ich działania nie może zakłócać praca wentylatorów do przewietrzania 
pomieszczenia. 

Artykuł 14.12 

Instrukcje użytkowania i bezpieczeństwa 

Na statku musi być umieszczona w odpowiednim miejscu instrukcja użytkowania instalacji; musi 
ona zawierać między innymi następujące informacje: 

„Zawory odcinające w zbiornikach, które nie są połączone z systemem rozdzielczym, muszą być 
zamknięte, nawet jeżeli zbiorniki wydają się puste.” 

„Przewody elastyczne muszą być bezzwłocznie wymienione, jeśli wymaga tego ich stan.” 

„Wszystkie odbiorniki gazu muszą być podłączone, w przeciwnym wypadku odpowiednie 
doprowadzenia muszą być zaślepione.” 
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Artykuł 14.13 

Odbiór 

Przed rozpoczęciem eksploatacji instalacji gazu płynnego, po każdej modyfikacji lub naprawie 
i przy każdym wznowieniu świadectwa zgodnie z art. 14.15, cała instalacja musi zostać odebrana 
przez eksperta uznanego przez komisję inspekcyjną. Przy odbiorze ekspert bada, czy instalacja 
spełnia wymogi niniejszego rozdziału. Ekspert przedstawia komisji inspekcyjnej protokół 
odbiorczy. 

Artykuł 14.14 

Badania 

Badania przeprowadza się w następujących warunkach: 
1. Rury doprowadzające średniego ciśnienia między urządzeniem zamykającym pierwszego 

regulatora ciśnienia, o którym mowa w art. 14.09 ust. 4, a zaworami odcinającymi 
mocowanymi przed końcowym regulatorem ciśnienia: 

a) próba ciśnieniowa, przeprowadzana z użyciem powietrza, gazu obojętnego lub płynu pod 
ciśnieniem 20 barów powyżej ciśnienia atmosferycznego, 

b) próba szczelności przeprowadzana z użyciem powietrza lub gazu obojętnego pod 
ciśnieniem 3,5 bara powyżej ciśnienia atmosferycznego. 

2. Rury doprowadzające pod ciśnieniem roboczym między urządzeniem zamykającym 
pojedynczego lub końcowego regulatora ciśnienia, o którym mowa w art. 14.09 ust. 4, 
a zaworami odcinającymi mocowanymi przed odbiornikami gazu: 

 próba szczelności, przeprowadzana z użyciem powietrza lub gazu obojętnego pod ciśnieniem 
1 bara powyżej ciśnienia atmosferycznego. 

3. Doprowadzenia usytuowane między urządzeniem zamykającym, o którym mowa w art. 14.09 
ust. 4, pojedynczego lub końcowego regulatora ciśnienia a urządzeniami sterującymi 
odbiornika gazu: 

 próba szczelności przy ciśnieniu 0,15 bara powyżej ciśnienia atmosferycznego. 
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4. W badaniach, o których mowa w ust. 1 lit. b) oraz ust. 2 i 3, rury uznaje się za gazoszczelne, 
jeżeli po upływie czasu wystarczającego do wyrównania temperatur, nie obserwuje się żadnego 
spadku ciśnienia testowego przez okres 10 minut. 

5. Przyłącza zbiornika, złącza przewodów i przyłącza urządzeń podlegające działaniu ciśnienia 
w zbiorniku oraz łącze pomiędzy regulatorem i przewodem doprowadzającym: 

 próba szczelności, przeprowadzana przy użyciu substancji pieniącej przy ciśnieniu roboczym. 

6. Wszystkie odbiorniki gazu muszą być uruchamiane pod obciążeniem nominalnym i podlegają 
sprawdzeniu pod względem prawidłowego i niezakłóconego spalania przy różnych 
ustawieniach urządzeń regulacyjnych. 

 Urządzenia zabezpieczające przed skutkami zgaśnięcia płomienia muszą być sprawdzone pod 
względem prawidłowej pracy. 

7. Po przeprowadzeniu badania, o którym mowa w ust. 6, należy sprawdzić, w odniesieniu do 
każdego odbiornika gazu podłączonego do przewodu odprowadzającego spaliny, czy po pięciu 
minutach działania pod obciążeniem nominalnym, przy zamkniętych oknach i drzwiach oraz 
włączonych urządzeniach wentylacyjnych, przez wlot powietrza nie wydobywają się spaliny. 

 W przypadku wydobywania się spalin nie mającego charakteru chwilowego, należy 
natychmiast określić jego przyczynę. Odbiornik gazu nie może być dopuszczony do 
użytkowania, dopóki wszystkie usterki nie zostaną usunięte. 

Artykuł 14.15 

Potwierdzenie zgodności 

1. Świadectwo wspólnotowe musi potwierdzać zgodność wszystkich instalacji gazu płynnego 
z wymogami niniejszego rozdziału. 

2. Potwierdzenie takie wydaje komisja inspekcyjna po odbiorze, o którym mowa w art. 14.13. 

3. Potwierdzenie jest ważne przez okres nie przekraczający trzech lat. Może ono zostać 
wznowione po ponownym odbiorze, o którym mowa w art. 14.13. 
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 W wyjątkowych przypadkach, na uzasadniony wniosek właściciela statku lub jego 
pełnomocnika, komisja inspekcyjna może przedłużyć ważność potwierdzenia o nie więcej niż 
trzy miesiące bez przeprowadzenia odbioru, o którym mowa w art. 14.13. Takie przedłużenie 
zostaje odnotowane w świadectwie wspólnotowym. 
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ROZDZIAŁ 15 

P R Z E P I S Y  S Z C Z E G Ó L N E  D O T Y C ZĄC E  S T A T K Ó W  P A S AŻE R S K I C H  

Artykuł 15.01 

Przepisy ogólne  

1. Następujące przepisy nie mają zastosowania: 

a) art. 3.02 ust. 1 lit. b), 

b) art. 4.01–4.03, 

c) art. 8.08 ust. 2, zdanie drugie, i ust. 7, 

d) art. 9.14 ust. 3, zdanie drugie przy napięciu znamionowym powyżej 50V. 

2. Zakazuje się stosowania następujących urządzeń na statkach pasażerskich: 

a) lamp zasilanych gazem płynnym lub paliwem płynnym zgodnie z art. 12.07 ust. 3, 

b) pieców grzewczych z palnikiem z odparowaniem oleju zgodnie z art. 13.04, 

c) grzejników na paliwo stałe zgodnie z art. 13.07, 

d) urządzeń wyposażonych w palniki knotowe zgodnie z art. 13.02 ust. 2–3, 

e) urządzeń na gaz płynny zgodnie z rozdziałem 14. 

3. Statki bez własnego napędu nie mogą być dopuszczone do przewozu pasażerów. 

4. Na statkach pasażerskich muszą znajdować się strefy przeznaczone dla osób z dysfunkcją 
narządu ruchu, zgodnie z przepisami niniejszego rozdziału. W przypadku, gdy stosowanie 
przepisów niniejszego rozdziału, związanych ze szczególnymi wymogami bezpieczeństwa 
osób z dysfunkcją narządu ruchu, jest trudne w praktyce lub powoduje nieuzasadnione koszty, 
komisja inspekcyjna może zezwolić na odstępstwa od tych przepisów według zaleceń, zgodnie 
z procedurą, o której mowa w art. 19 ust. 2 niniejszej dyrektywy. Odstępstwa takie wprowadza 
się do świadectwa wspólnotowego. 
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Artykuł 15.02 

Kadłub statku 

1. Podczas inspekcji wymienionych w art. 2.09, grubość poszycia stalowych statków pasażerskich 
ustala się jak następuje: 

a) minimalną grubość tmin elementów poszycia dna, zęzy i burt na statkach pasażerskich 
określa się jako większą z następujących wartości: 

 t 1min = 0,006 . a . T  [mm]; 

 t 2min = f . 0,55 . WLL  [mm], 

 gdzie: 

 f =   1 + 0,0013 . (a - 500); 

 a =   wzdłużny lub poprzeczny odstęp wręgowy [mm], jeśli odstęp wręgowy jest 
mniejszy niż 400 mm, przyjmuje się a = 400 mm; 

b) dopuszcza się stosowanie poszycia o grubości mniejszej niż wartość minimalna określona 
zgodnie z lit. a), jeżeli wystarczająca wytrzymałość (wzdłużna, poprzeczna i miejscowa) 
kadłuba statku została określona i poświadczona obliczeniowo; 

c) w żadnej części poszycia grubość obliczona zgodnie z lit. a) lub b) nie może być mniejsza 
niż 3 mm; 

d) jeżeli grubość elementów poszycia dna, zęzy i burt zmniejszy się poniżej wartości 
minimalnej określonej zgodnie z lit. a) lub b), wraz z lit. c), należy przeprowadzić remont 
poszycia 

2. Liczbę i usytuowanie grodzi należy wybrać tak, aby w razie zalania statek zachowywał 
pływalność zgodnie z art. 15.03, ust. 7-13. Każda część konstrukcji wewnętrznej, która ma 
wpływ na skuteczność podziału statku musi być wodoszczelna i zaprojektowana w sposób 
zapewniający nienaruszalność podziału. 
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3. Odległość pomiędzy grodzią zderzeniową a pionem dziobowym nie może być mniejsza niż 
0,04 LWL ani większa niż 0,04 LWL + 2 m. 

4. Gródź poprzeczna może być wyposażona we wnękę grodziową, jeśli wszystkie części tej wnęki 
znajdują się w obszarze bezpiecznym. 

5. Grodzie uwzględnione przy obliczeniach dotyczących właściwości statku w warunkach zalania 
zgodnie z art. 15.03 ust. 7-13 muszą być wodoszczelne i sięgać aż do pokładu grodziowego. 
W przypadku braku pokładu grodziowego, grodzie muszą sięgać do wysokości co najmniej 
20 cm ponad linią graniczną. 

6. Liczba otworów w grodziach musi być ograniczona do minimum odpowiadającego typowi 
konstrukcji i normalnym warunkom eksploatacji statku. Otwory i przepusty nie mogą mieć 
negatywnego wpływu na wodoszczelność grodzi. 

7. Grodzie zderzeniowe nie mogą posiadać otworów ani drzwi. 

8. Grodzie, o których mowa w ust. 5, oddzielające maszynownie od stref dla pasażerów lub 
pomieszczeń dla załogi i personelu pokładowego nie mogą posiadać drzwi. 

9. Drzwi w grodziach, o których mowa w ust. 5, otwierane ręcznie bez zdalnego sterowania, 
mogą być stosowane tylko poza strefą dla pasażerów. Drzwi muszą: 

a) pozostawać stale zamknięte i być otwierane tylko chwilowo, aby umożliwić przejście, 

b) być wyposażone w odpowiednie urządzenia do szybkiego i bezpiecznego zamykania, 

c) posiadać napisy po obu stronach: 

 „Zamykać niezwłocznie po przejściu”. 

10. Drzwi w grodziach, o których mowa w ust. 5, które pozostają otwarte przez dłuższy czas, 
muszą odpowiadać następującym wymogom: 

a) muszą umożliwiać zamknięcie bezpośrednio z obu stron grodzi i z łatwo dostępnego 
miejsca powyżej pokładu grodziowego; 

b) po zdalnym zamknięciu musi być możliwe ich ponowne bezpośrednie otwieranie 
i bezpieczne zamykanie. Zamykania nie może w szczególności utrudniać wykładzina lub 
listwa przypodłogowa; 
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c) czas zdalnego zamykania drzwi nie może być krótszy niż 30 sekund ani dłuższy niż 
60 sekund; 

d) podczas zamykania musi uruchamiać się przy drzwiach automatyczny alarm akustyczny; 

e) należy zapewnić funkcjonowanie mechanizmu drzwi i alarmu niezależne od zasilania 
pokładowego. W punkcie zdalnego sterowania musi znajdować się urządzanie wskazujące, 
czy drzwi są otwarte, czy zamknięte. 

11. Drzwi w grodziach, o których mowa w ust. 5, jak i ich urządzenia muszą znajdować się 
w obszarze bezpiecznym. 

12. W sterówce musi znajdować się urządzenie ostrzegające, sygnalizujące, które drzwi 
w grodziach, o których mowa w ust. 5, są otwarte. 

13. Rury z otwartym wylotem i przewody wentylacyjne należy instalować w taki sposób, aby 
w razie zalania nie było możliwe zalanie tą drogą dalszych pomieszczeń lub zbiorników. 

a) W przypadku gdy między przedziałami istnieje otwarte połączenie rurami lub przewodami 
wentylacyjnymi, takie rury i przewody należy prowadzić w stosownym miejscu powyżej 
poziomu zalania w najbardziej niekorzystnym przypadku. 

b) Rury nie muszą spełniać wymogu określonego w lit. a), jeśli w miejscu ich przejścia przez 
grodzie znajdują się urządzenia odcinające, które mogą być sterowane zdalnie z punktu 
położonego powyżej pokładu grodziowego. 

c) Jeżeli system rur nie posiada otwartego wylotu w danym przedziale, uznaje się, iż system 
ten nie zostanie naruszony podczas uszkodzenia przedziału, jeśli przebiega przez obszar 
bezpieczny i w odległości większej niż 0,50 m od dna statku. 

14. Urządzenia zdalnego sterowania drzwiami grodzi, o których mowa w ust. 10, i urządzenia 
odcinające, o których mowa w ust. 13 lit. b), znajdujące się powyżej pokładu grodziowego, 
muszą być oznaczone w widoczny sposób, pozwalający na ich identyfikację. 

15. Tam gdzie zastosowano dno podwójne, odległość między dnem zewnętrznym a wewnętrznym 
nie może być mniejsza niż 0,60 m, a tam gdzie zastosowano podwójne burty, odległość między 
burtą wewnętrzną a wewnętrzną nie może być mniejsza niż 0,60 m. 

16. Okna mogą być umieszczane poniżej linii granicznej, jeśli są wodoszczelne, nieotwieralne, 
wystarczająco wytrzymałe i spełniają wymogi art. 15.06 ust. 14. 
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Artykuł 15.03 

Stateczność 

1. Wnioskodawca musi udowodnić, na podstawie obliczeń opartych na wynikach zastosowania 
normy dotyczącej stateczności, że stateczność statku w stanie nieuszkodzonym jest właściwa. 
Wszelkie obliczenia należy przeprowadzać bez uwzględniania przegłębienia i tonięcia. 

2. Stateczność statku w stanie nieuszkodzonym należy wykazać przy następujących 
standardowych warunkach obciążenia: 

a) przy rozpoczęciu podróży: 

 100 % pasażerów, 98 % paliwa i wody słodkiej, 10 % ścieków, 

b) podczas podróży: 

 100 % pasażerów, 50 % paliwa i wody słodkiej, 50 % ścieków, 

c) przy zakończeniu podróży: 

 100 % pasażerów, 10 % paliwa i wody słodkiej, 98 % ścieków, 

d) statek pusty: 

 bez pasażerów, 10 % paliwa i wody pitnej, bez ścieków. 

 Dla wszystkich standardowych warunków obciążenia, należy przyjąć, że zbiorniki balastowe są 
puste lub pełne, stosownie do ich zwykłego przeznaczenia. 

 Warunkiem dopuszczalności zmiany balastu podczas podróży jest wykazanie, że wymóg ust. 3 
lit. d) jest spełniony przy następujących warunkach obciążenia: 

 100% pasażerów, 50% paliwa i wody słodkiej, 50% ścieków, wszelkie zbiorniki innych 
płynów, w tym balastowe, wypełnione w 50%. 

 W przypadku gdy warunek ten nie może być spełniony, należy wprowadzić w poz. 52 
świadectwa wspólnotowego zapis, iż zbiorniki wody balastowej mogą być podczas podróży 
wyłącznie puste lub pełne i że zmiany balastu podczas podróży są zabronione. 
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3. Dowód rachunkowy wystarczającej stateczności statku w stanie nieuszkodzonym 
przeprowadza się przy następujących założeniach dotyczących stateczności w stanie 
nieuszkodzonym i przy standardowych warunkach obciążeniowych wymienionych w ust. 2 
lit. a)–d): 

a) maksymalne ramię prostujące hmax występuje przy kącie przechyłu φmax ≥ 15° i nie może 
być mniejsze niż 0,20 m. Jeżeli φf < φmax, ramię prostujące przy kącie zalewania φf nie 
może być mniejsze niż 0,20 m; 

b) kąt zalewania φf nie może być mniejszy niż 15°; 

c) obszar A pod krzywą ramienia prostującego musi osiągać, w zależności od φf i φmax, 
następujące wartości: 

 

Przypadek   A 
1 φmax = 15°  0,07 m.rad do kąta φ = 15° 
2 15° < φmax < 30° φmax ≤ φf 0,055+0,001 · (30- φmax) m.rad do kąta 

φmax 
3 15° < φf < 30° φmax > φf 0,055+0,001 · (30- φf) m.rad do kąta φf 
4 φmax ≥ 30° i φf ≥ 30°  0,055 m.rad do kąta φ = 30° 

 

 gdzie: 

 hmax maksymalne ramię prostujące, 

 φ kąt przechyłu, 

 φf kąt zalewania, czyli kąt przechyłu, przy którym otwory w kadłubie, w nadbudówce lub 
pokładówce, które nie mogą być zamknięte w sposób zabezpieczający przed warunkami 
atmosferycznymi, są zanurzone, 

 φmax kąt przechyłu, przy którym występuje maksymalne ramię prostujące, 

 A obszar poniżej krzywej ramienia prostującego, 

d) początkowa wysokość metacentryczna, GMo, skorygowana o efekt powierzchni 
swobodnych w zbiornikach płynów, nie może być mniejsza niż 0,15 m; 
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e) w żadnym z następujących dwóch przypadków kąt przechyłu nie może nigdy przekraczać 
12°: 

aa) pod działaniem momentu przechylającego wywołanego przez pasażerów i wiatr 
zgodnie z ust. 4 i 5, 

bb) pod działaniem momentu przechylającego wywołanego przez pasażerów i zwrot 
statku zgodnie z ust. 4 i 6. 

f) pod działaniem momentu przechylającego wywołanego przez pasażerów, wiatr i zwrot 
statku, zgodnie z ust. 4, 5 i 6, pozostała wolna burta nie może być mniejsza niż 200 mm. 

g) w przypadku statków z oknami lub innymi otworami w kadłubie, które nie są 
wodoszczelne, usytuowanymi poniżej pokładu grodziowego, pod działaniem trzech 
momentów przechylających, o których mowa w lit. f), pozostały prześwit bezpieczny musi 
wynosić co najmniej 100 mm. 

4. Moment przechylający wynikający z koncentracji osób przy jednej burcie oblicza się zgodnie 
z następującym wzorem: 

∑ ⋅⋅=⋅⋅= iiP yPgyPgM  [kNm] 

 gdzie: 

P = całkowita masa osób na pokładzie w [t], obliczana jest poprzez dodanie maksymalnej 
dopuszczalnej liczby pasażerów i maksymalnej liczby personelu pokładowego i załogi 
przy standardowych warunkach eksploatacyjnych, przy założeniu średniej masy na osobę 
wynoszącej 0,075 t, 

y = poprzeczna odległość środka masy całkowitej osób P od linii środkowej [m], 

g = przyspieszenie ziemskie (g = 9,81 m/s²), 

Pi = masa osób skoncentrowanych na obszarze Ai [t] 

Pi = ni · 0,075 · Ai [t] 

gdzie 

Ai = obszar zajęty przez osoby [m²], 

ni = liczba osób na metr kwadratowy, 

ni = 4 dla obszarów wolnego pokładu z ruchomym wyposażeniem; dla obszarów pokładu 
z mocowanym na stałe wyposażeniem, takim jak ławki, ni oblicza się przy założeniu, że na 
osobę przypada 0,45 m szerokości i 0,75 m głębokości siedzenia, 

yi = poprzeczna odległość geometrycznego środka obszaru Ai od linii środkowej [m] 

  



 

 
13274/1/05 REV 1  PAW/abs 150 
ZAŁĄCZNIK II DG C III   PL 

 Obliczenie przeprowadza się dla koncentracji osób zarówno po stronie prawej, jak i lewej 
burty. 

 Do obliczeń przyjmuje się rozmieszczenie osób w najbardziej niekorzystnym przypadku z 
punktu widzenia stateczności. Przy obliczaniu momentu wynikającego z koncentracji osób, 
kabiny uznaje się za puste. 

 Do obliczeń w różnych warunkach obciążeniowych, przyjmuje się, że środek ciężkości osoby 
jest położony 1 m powyżej najniższego punktu danego pokładu przy 0,5 LWL, nie 
uwzględniając krzywizny pokładu i zakładając masę ciała wynoszącą 0,075 t. 

 W celu uniknięcia szczegółowych obliczeń obszarów pokładu zajętych przez osoby, można 
przyjąć następujące wartości: 

P = 1,1 · Fmax · 0,075 dotyczy statków wycieczkowych 

 1,5 · Fmax · 0,075 dotyczy statków kabinowych 

 gdzie: 

 Fmax = maksymalna dopuszczalna liczba pasażerów na pokładzie 

y = B/2 [m] 

5. Moment wywołany obciążeniem wiatrem (Mw) oblicza się następująco: 

Mw = pw · Aw · (lw+T/2) [kNm] 

 gdzie: 

 pw = obciążenie wiatrem wynoszące 0,25 kN/m², 

 Aw = powierzchnia boczna kadłuba statku powyżej poziomu zanurzenia w danych 
warunkach obciążeniowych w m², 

 lw =  odległość środka ciężkości powierzchni bocznej kadłuba AW od poziomu zanurzenia 
w danych warunkach obciążeniowych w m. 
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6. Moment wywołany siłą odśrodkową (Mdr) spowodowaną zwrotem statku oblicza się 
następująco: 

Mdr = cdr · CB · v² · D/LWL · (KG - T/2) [kNm] 

 Gdzie: 

 cdr = współczynnik równy 0,45, 

 CB = pełnotliwość konstrukcyjna (jeśli nieznana, należy przyjąć jako 1,0), 

 v =  maksymalna prędkość statku w m/s, 

 KG = odległość pomiędzy środkiem masy a górną krawędzią stępki w m. 

 W przypadku statków pasażerskich z układami napędowymi, o których mowa w art. 6.06, 
wartość Mdr określa się metodą prób na statkach naturalnej wielkości lub modelach lub na 
podstawie odpowiednich obliczeń. 

7. Wnioskodawca zobowiązany jest wykazać na podstawie obliczeń opartych na metodzie utraty 
wyporności, iż stateczność statku w przypadku zalania jest właściwa. Wszelkie obliczenia 
należy przeprowadzać bez uwzględniania przegłębienia i tonięcia. 

8. Pływalność statku w przypadku zalania wykazuje się przy standardowych warunkach 
obciążeniowych określonych w ust. 2. Konieczne jest przy tym przeprowadzenie 
rachunkowego dowodu właściwej stateczności dla trzech faz zalania (25%, 50% i 75% stanu w 
końcowej fazie zalania) i końcowej fazy zalania. 

9. Statki pasażerskie muszą spełniać wymogi statusu jednoprzedziałowego i dwuprzedziałowego. 
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 Przyjmuje się następujące założenia dotyczące rozmiaru zalania: 

 Status 
jednoprzedziałowy

Status 
dwuprzedziałowy 

Wymiary uszkodzenia 
bocznego  

wzdłużne l [m] 1,20 + 0,07 · LWL 

poprzeczne b [m] B/5 0,59 

pionowe h [m] Od dna statku w górę bez ograniczenia 

Wymiary uszkodzenia dna   

wzdłużne l [m] 1,20 + 0,07 · LWL 

poprzeczne b [m] B/5 

pionowe h [m] 
0,59; system rur instalowany zgodnie 
z art. 15.02 ust. 13 lit. c) uznaje się za 
nienaruszony 

 

a) W przypadku statusu jednoprzedziałowego, grodzie uznaje się za nienaruszone, jeśli 
odległość pomiędzy dwiema sąsiednimi grodziami jest większa niż długość uszkodzenia. 
Grodzie wzdłużne znajdujące się w odległości mniejszej niż B/3 od poszycia zewnętrznego 
mierzonej prostopadle do linii środkowej na poziomie maksymalnego zanurzenia nie są 
brane pod uwagę podczas obliczeń. 

b) W przypadku statusu dwuprzedziałowego, każdą gródź znajdującą się w obrębie 
uszkodzenia uznaje się za uszkodzoną. Oznacza to, że grodzie muszą być zlokalizowane 
w sposób zapewniający zachowanie pływalności statku pasażerskiego w przypadku zalania 
dwóch lub większej liczby sąsiadujących ze sobą wzdłuż osi statku przedziałów. 
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c) Najniższy punkt każdego otworu niezapewniającego wodoszczelności (np. drzwi, okien, 
luków) musi znajdować się co najmniej 0,10 m powyżej poziomu wody w końcowej fazie 
zalania. Pokład grodziowy nie może być zanurzony w końcowej fazie zalania. 

d) Przyjmuje się, że stopień zatapialności przedziałów wynosi 95%. Jeśli obliczenia wykażą, 
że przeciętny stopień zatapialności przedziału wynosi mniej niż 95%, można przyjąć 
zamiast tej liczby obliczoną wartość. 

Przyjęte wartości nie mogą być mniejsze niż: 

 Pomieszczenia mieszkalne 95 % 

 Maszynownie i kotłownie 85 %  

 Pomieszczenia bagażowe i składy 75 % 

 Dna podwójne, zbiorniki paliwa, balastowe i inne, w zależności od tego, czy zgodnie z ich 
przeznaczeniem, należy przyjąć, że podczas pływania statku przy maksymalnym 
zanurzeniu muszą być pełne czy puste 0 lub 95 % 

 Podstawę do obliczania efektu powierzchni swobodnej we wszystkich pośrednich fazach 
zalania stanowi powierzchnia brutto obszaru uszkodzonych przedziałów. 

e) W przypadku gdy uszkodzenie o mniejszych rozmiarach niż określono wyżej powoduje 
bardziej dotkliwe skutki związane z przechyłami lub utratą wysokości metacentrycznej, 
należy je uwzględnić w obliczeniach. 

10. Dla wszystkich pośrednich faz zalania, o których mowa w ust. 8, należy stosować następujące 
kryteria: 

a) kąt przechyłu ϕ dla położenia równowagi w każdej z faz pośrednich nie może przekraczać 
15°, 

b) przy przechyle wykraczającym poza położenie równowagi w każdej z faz pośrednich 
krzywa ramienia prostującego musi wykazywać w części dodatniej wartość ramienia 
prostującego GZ ≥ 0,02 m przed zalaniem pierwszego niezabezpieczonego otworu lub 
osiągnięciem kąta przechyłu φ wynoszącego 25°, 

c) otwory niezapewniające wodoszczelności nie mogą zostać zalane zanim przechył osiągnie 
położenie równowagi w każdej z faz pośrednich. 
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11. W końcowej fazie zalania muszą być spełnione następujące kryteria dotyczące momentu 
przechylającego wywołanego przez osoby, o którym mowa w ust. 4: 

a) kąt przechyłu ϕE nie może przekroczyć 10°, 

b) przy przechyle wykraczającym poza położenie równowagi, krzywa ramienia prostującego 
musi wykazywać w części dodatniej wartość ramienia prostującego GZR ≥ 0,05 m 
i wyznaczać obszar A ≥ 0,0065 mrad. Te minimalne parametry stateczności muszą być 
utrzymywane do czasu zalania pierwszego niezabezpieczonego otworu, a w każdym 
przypadku przed osiągnięciem kąta przechyłu ϕm ≤ 25°,  
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c) otwory niezapewniające wodoszczelności nie mogą zostać zalane przed osiągnięciem stanu 
równowagi. W przypadku gdy otwory takie zostają zalane przed osiągnięciem tego stanu, 
pomieszczenia, z którymi są połączone, należy uznać za zalane i uwzględnić 
w obliczeniach dotyczących stateczności w przypadku zalania. 
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12. Urządzenia zamykające, które muszą umożliwiać wodoszczelne zamknięcie, należy stosownie 
oznaczyć. 

13. W przypadku gdy stosowane są otwory przelewowe, aby ograniczyć zalanie asymetryczne, 
muszą być spełnione następujące warunki: 

a) obliczenia dotyczące przepływów poprzecznych należy przeprowadzać zgodnie z rezolucją 
IMO A.266 (VIII), 

b) muszą działać samoczynnie, 

c) nie mogą być wyposażone w urządzenia zamykające, 

d) całkowity czas na wyrównanie nie może przekraczać 15 minut. 

Artykuł 15.04 

Prześwit bezpieczny i wolna burta 

1. Prześwit bezpieczny musi być co najmniej równy sumie: 

a) dodatkowego zanurzenia bocznego, mierzonego na poszyciu zewnętrznym, powstającego 
w wyniku dopuszczalnego przechyłu, o którym mowa w art. 15.03 ust. 3 lit. e), 

b) pozostałego prześwitu bezpiecznego, o którym mowa w art. 15.03 ust. 3 lit. g). 

 W przypadku statków bez pokładu grodziowego, prześwit bezpieczny musi wynosić co 
najmniej 500 mm. 

2. Wolna burta musi być co najmniej równa sumie: 

a) dodatkowego zanurzenia bocznego, mierzonego na poszyciu zewnętrznym, powstającego 
w wyniku przechyłu, o którym mowa w art. 15.03 ust. 3 lit. e), 

b) pozostałej wolnej burty, o której mowa w art. 15.03 ust. 3 lit. f). 

 Jednakże wolna burta musi wynosić co najmniej 300 mm. 

3. Poziom maksymalnego zanurzenia należy ustalić w sposób zapewniający zachowanie 
prześwitu bezpiecznego zgodnie z ust. 1, wolnej burty zgodnie z ust. 2 i spełnienie przepisów 
art. 15.02–15.03. 

4. Ze względów bezpieczeństwa komisja inspekcyjna może ustalić większy prześwit bezpieczny 
lub wyższą wolną burtę. 
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Artykuł 15.05 

Największa dopuszczalna liczba pasażerów 

1. Komisja inspekcyjna ustala największą dopuszczalną liczbę pasażerów i wprowadza tę liczbę 
do świadectwa wspólnotowego. 

2. Największa dopuszczalna liczba pasażerów nie może przekraczać żadnej z następujących 
wartości: 

a) liczby pasażerów dla których określono obszar ewakuacji zgodnie z art. 15.06 ust. 8, 

b) liczby pasażerów, którą uwzględniono przy obliczaniu stateczności zgodnie z art. 15.03, 

c) liczby dostępnych koi dla pasażerów na statkach z kabinami, wykorzystywanych do rejsów 
obejmujących nocleg. 

3. W przypadku statków kabinowych, które są również wykorzystywane jako statki wycieczkowe, 
należy obliczyć i wprowadzić do świadectwa wspólnotowego liczbę pasażerów odnoszącą się 
do wykorzystania statku w charakterze statku wycieczkowego i statku kabinowego. 

4. Największa dopuszczalna liczba pasażerów musi być podana w sposób czytelny na tablicach 
informacyjnych umieszczonych w widocznym miejscu na pokładzie statku. 

Artykuł 15.06 

Pomieszczenia i strefy dla pasażerów 

1. Pomieszczenia dla pasażerów muszą być: 

a) na wszystkich pokładach, usytuowane za grodzią zderzeniową i w przypadku gdy są 
usytuowane poniżej pokładu grodziowego, przed grodzią skrajnika rufowego, 

b) odseparowane od maszynowni i kotłowni w sposób gazoszczelny, 

c) umieszczone w sposób nieograniczający pola widzenia, zgodnie z art. 7.02. 
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2. Szafki i pomieszczenia, o których mowa w art. 11.13, przeznaczone do składowania 
łatwopalnych cieczy muszą znajdować się poza strefą pasażerską. 

3. Liczba i szerokość wyjść z pomieszczeń dla pasażerów muszą spełniać następujące wymogi: 

a) Pomieszczenia lub grupy pomieszczeń przeznaczone lub wyposażone dla 30 lub więcej 
osób lub wyposażone w koje dla 12 lub więcej pasażerów muszą mieć co najmniej dwa 
wyjścia. Na statkach wycieczkowych jedno z tych wyjść może być zastąpione dwoma 
wyjściami awaryjnymi. 

b) W przypadku gdy pomieszczenia są usytuowane poniżej pokładu grodziowego, jednym 
z wyjść mogą być wodoszczelne drzwi grodziowe, o których mowa w art. 15.02 ust. 10, 
prowadzące do sąsiedniego przedziału posiadającego bezpośredni dostęp na wyżej 
położony pokład. To drugie wyjście musi prowadzić bezpośrednio lub, jeżeli jest to 
dopuszczalne zgodnie z lit. a), jako wyjście awaryjne na pokład grodziowy lub na 
zewnątrz. Niniejszy wymóg nie odnosi się do indywidualnych kabin. 

c) Wyjścia, o których mowa w lit. a) i b), muszą być odpowiednio umieszczone i posiadać 
wolną szerokość co najmniej 0,80 m i wolną wysokość co najmniej 2,00 m. W przypadku 
drzwi kabin pasażerskich i innych małych pomieszczeń, wolna szerokość może być 
zmniejszona do 0,70 m. 

d) W przypadku pomieszczeń lub grup pomieszczeń przeznaczonych dla więcej niż 
80 pasażerów, suma szerokości wszystkich wyjść przeznaczonych dla pasażerów jako 
wyjścia awaryjne musi wynosić co najmniej 0,01 m na pasażera. 

e) Jeśli łączną szerokość wyjść określa się według liczby pasażerów, szerokość każdego 
wyjścia musi wynosić co najmniej 0,005 m na pasażera. 

f) Najkrótszy bok wyjść awaryjnych musi mieć długość co najmniej 0,60 m lub średnicę co 
najmniej 0,70 m. Wyjścia muszą być otwierane w kierunku ewakuacji i być oznaczone po 
obu stronach. 

g) Wyjścia z pomieszczeń przeznaczonych dla osób z dysfunkcją narządu ruchu muszą 
posiadać wolną szerokość co najmniej 0,90 m. Wejścia standardowo przeznaczone do 
wejść na statek lub zejść ze statku dla osób z dysfunkcją narządu ruchu muszą posiadać 
wolną szerokość co najmniej 1,50 m. 

4. Drzwi pomieszczeń pasażerskich muszą spełniać następujące wymogi: 

a) Drzwi, z wyjątkiem drzwi prowadzących do korytarzy łączących, muszą być otwierane na 
zewnątrz lub mieć konstrukcję przesuwną. 

b) Drzwi kabinowe muszą być zaprojektowane w sposób umożliwiający otwarcie w każdym 
momencie również z zewnątrz. 
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c) Drzwi uruchamiane mechanicznie muszą umożliwiać łatwe otwieranie w przypadku braku 
zasilania mechanizmu. 

d) Drzwi przeznaczone dla osób z dysfunkcją narządu ruchu muszą zapewniać od strony, 
z której drzwi są otwierane, minimalny prześwit wynoszący 0,60 m między krawędzią 
wewnętrzną ościeżnicy po stronie zamka a sąsiadującą ścianą prostopadłą do płaszczyzny 
drzwi. 

5. Korytarze łączące muszą spełniać następujące wymogi: 

a) Muszą posiadać wolną szerokość co najmniej 0,80 m lub, jeśli prowadzą do pomieszczeń 
przeznaczonych dla więcej niż 80 pasażerów, co najmniej 0,01 m na pasażera. 

b) Ich wolna wysokość nie może być mniejsza niż 2,00 m. 

c) Korytarze łączące przeznaczone dla osób z dysfunkcją narządu ruchu muszą posiadać 
wolną szerokość wynoszącą co najmniej 1,30 m. Korytarze łączące o szerokości ponad 
1,50 m muszą być wyposażone w poręcze po obu stronach. 

d) Jeżeli do pomieszczenia przeznaczonego dla pasażerów prowadzi tylko jeden korytarz 
łączący, jego wolna szerokość musi wynosić co najmniej 1,00 m. 

e) Korytarze łączące nie mogą posiadać stopni. 

f) Muszą one prowadzić wyłącznie na otwarte pokłady, do pomieszczeń lub na schody. 

g)   Ślepe korytarze w obrębie korytarzy łączących nie mogą być dłuższe niż dwa metry. 

6. Dodatkowo do przepisów ust. 5, drogi ewakuacyjne muszą spełniać następujące wymogi: 

a) Układ schodów, wyjść i wyjść awaryjnych musi zapewniać w przypadku pożaru 
w jakimkolwiek pomieszczeniu możliwość opuszczenia wszystkich pozostałych 
pomieszczeń. 

b) Drogi ewakuacyjne muszą prowadzić najkrótszą trasą do stref ewakuacji, o których mowa 
w ust. 8. 

c) Drogi ewakuacyjne nie mogą prowadzić przez maszynownie lub kuchnie. 

d) Na drodze ewakuacyjnej nie mogą być mocowane jakiekolwiek stopnie ścienne z pręta, 
drabiny itp. 

e) Drzwi prowadzące do dróg ewakuacyjnych muszą mieć budowę nieograniczającą 
minimalnej szerokości drogi ewakuacji, o której mowa w ust. 5 lit. a) lub lit. d). 

f) Drogi ewakuacyjne i wyjścia awaryjne muszą być czytelnie oznaczone. Oznaczenia muszą 
być oświetlone przez oświetlenie awaryjne. 
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7. Drogi ewakuacyjne i wyjścia awaryjne muszą posiadać odpowiedni system instrukcji 
bezpieczeństwa. 

8. Dla wszystkich osób na pokładzie muszą być wyznaczone miejsca zbiórki, spełniające 
następujące wymogi: 

a) Minimalną łączną powierzchnię miejsc zbiórki AS w m2 określają następujące wzory: 

 statki wycieczkowe: AS = 0.35 · Fmax [m²], 

 statki kabinowe: AS = 0.45 · Fmax [m²], 

 gdzie: 

 Fmax  największa dopuszczalna liczba pasażerów na pokładzie. 

b) Powierzchnia każdego miejsca zbiórki lub ewakuacji musi być większa niż 10 m2. 

c) W miejscach zbiórki nie mogą znajdować się elementy wyposażenia ruchomego ani 
mocowanego. 

d) W przypadku gdy w pomieszczeniu przeznaczonym na miejsce zbiórki znajduje się 
element wyposażenia ruchomego, należy zabezpieczyć go przed przemieszczaniem się. 

e) Sprzęt ratowniczy musi być łatwo dostępny ze stref ewakuacji. 

f) Bezpieczna ewakuacja ludzi ze stref ewakuacji musi być możliwa z obu stron statku. 

g) Miejsca zbiórek muszą być usytuowane powyżej linii granicznej. 

h) Miejsca zbiórek i ewakuacji muszą być wskazane w planie bezpieczeństwa i oznaczone na 
pokładzie statku. 

i) Jeśli w pomieszczeniu przeznaczonym na miejsce zbiórki znajdują się mocowane na stałe 
miejsca do siedzenia, liczby osób, dla których są one przeznaczone można nie uwzględniać 
podczas obliczania łącznej powierzchni miejsc zbiórki zgodnie z lit. a). Jednak liczba osób, 
dla których uwzględniono mocowane na stałe miejsca do siedzenia w określonym 
pomieszczeniu, nie może przewyższać liczby osób, dla których przeznaczone jest miejsce 
zbiórki w tym pomieszczeniu. 

j) Przepisy lit. d) i i) odnoszą się również do wolnych pokładów, na których wyznaczono 
miejsca zbiórki. 

k) W przypadku gdy na pokładzie znajduje się zbiorowy sprzęt ratowniczy, o którym mowa 
w art. 15.09 ust. 5, liczby osób, dla których jest przeznaczony można nie uwzględniać 
w obliczeniu łącznej powierzchni miejsc zbiórki wymienionych w lit. a).  
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l) Jednak we wszystkich przypadkach, w których dokonano zmniejszenia zgodnie z lit. i)–k), 
łączna powierzchnia, o której mowa w lit. a), musi być wystarczająca dla co najmniej 50% 
największej dopuszczalnej liczby pasażerów. 

9. Schody i ich podesty w strefie pasażerskiej muszą spełniać następujące wymogi: 

a) Muszą być zbudowane zgodnie z normą europejską EN 13056 : 2000. 

b) Muszą posiadać wolną szerokość co najmniej 0,80 m lub, jeśli prowadzą do korytarzy 
łączących lub schodów używanych przez więcej niż 80 pasażerów, co najmniej 0,01 m na 
pasażera. 

c) Muszą posiadać wolną szerokość co najmniej 1,00 m w przypadku, gdy stanowią wyłączny 
dostęp do pomieszczenia przeznaczonego dla pasażerów. 

d) Tam gdzie do danego pomieszczenia nie prowadzą co najmniej jedne schody z każdej 
strony statku, schody muszą znajdować się w obszarze bezpiecznym. 

e) Ponadto, schody przeznaczone dla osób z dysfunkcją narządu ruchu muszą spełniać 
następujące wymogi: 

aa) Nachylenie schodów nie może przekraczać 38°. 

bb) Schody muszą posiadać wolną szerokość co najmniej 0,90 m. 

cc) Schody spiralne są niedozwolone. 

dd) Schody nie mogą biec poprzecznie do osi statku. 

ee) Poręcze schodów muszą wychodzić w rzucie poziomym o 0,30 m poza szczyt i dół 
schodów, nie blokując przy tym przejścia. 

ff) Poręcze, przednie krawędzie co najmniej pierwszego i ostatniego stopnia, jak również 
podłoga po obu końcach schodów muszą być oznaczone wyróżniającym się kolorem. 

 Windy przeznaczone dla osób z dysfunkcją narządu ruchu, jak i urządzenia dźwigowe, takie 
jak ruchome schody lub podnośniki muszą być zaprojektowane zgodnie ze stosowną normą lub 
rozporządzeniem jednego z Państw Członkowskich. 
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10. Części pokładu przeznaczone dla pasażerów, które nie są ogrodzone, muszą spełniać 
następujące wymogi: 

a) Muszą być ogrodzone mocowanym nadburciem o wysokości co najmniej 1,00 m lub 
barierką zgodną z europejską normą EN 711 : 1995, typ konstrukcji PF, PG lub PZ. 
Nadburcia i barierki pokładu przeznaczone dla osób z dysfunkcją narządu ruchu muszą 
mieć wysokość co najmniej 1,10 m. 

b) Musi istnieć możliwość zabezpieczenia otworów i urządzeń przeznaczonych do wejścia 
lub zejścia ze statku, jak również otworów przeznaczonych do załadunku lub rozładunku, 
a ich wolna szerokość musi wynosić co najmniej 1,00 m. Otwory przeznaczone zwykle do 
wejścia i zejścia ze statku osób z dysfunkcją narządu ruchu muszą mieć wolną szerokość 
co najmniej 1,50 m. 

c) W przypadku gdy otwory lub urządzenia przeznaczone do wejścia lub zejścia ze statku nie 
są widoczne ze sterówki, muszą być zainstalowane optyczne lub elektroniczne urządzenia 
pomocnicze. 

d) Siedzące osoby nie mogą ograniczać pola widzenia, o którym mowa w art. 7.02. 

11. Musi istnieć możliwość zabezpieczenia przed wstępem osób nieupoważnionych do części 
statku nieprzeznaczonych dla pasażerów, w szczególności do miejsc z dostępem do sterowni, 
wciągarek i maszynowni. Przy każdym takim miejscu dostępu musi być umieszczony 
w widocznym miejscu symbol wg rys. 1 załącznika I. 

12. Schodnie muszą być zaprojektowane zgodnie z europejską normą EN 14206 : 2003. W drodze 
odstępstwa od art. 10.02 ust. 2 lit. d) ich długość może być mniejsza niż 4 m. 

13. Obszary komunikacyjne przeznaczone dla osób z dysfunkcją narządu ruchu muszą mieć wolną 
szerokość co najmniej 1,30 m i nie mogą posiadać progów ani zrębnic o wysokości większej 
niż 0,025 m. Ściany w obszarach komunikacyjnych przeznaczonych dla osób z dysfunkcją 
narządu ruchu muszą być wyposażone w poręcze na wysokości 0,90 m nad podłogą. 

14. Drzwi i ściany szklane w obszarach komunikacyjnych, jak i szyby okienne muszą być 
wykonane ze szkła hartowanego lub klejonego. Jeśli pozwalają na to wymogi ochrony 
pożarowej, mogą również być wykonane z materiału syntetycznego pod warunkiem zgodności 
z wymogami przeciwpożarowymi. 

 Przeszklone drzwi i ściany dochodzące do podłogi w obszarach komunikacyjnych muszą być 
w widoczny sposób oznaczone. 
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15. Nadbudówki zbudowane całkowicie z szyb panoramicznych lub posiadające dach wykonany 
z takich szyb mogą być wykonane jedynie z materiałów, które w razie wypadku możliwie 
najbardziej ograniczają ryzyko urazu osób na pokładzie. 

16. Instalacje wody pitnej muszą co najmniej spełniać wymogi określone w art. 12.05. 

17. Należy zapewnić toalety dla pasażerów. Co najmniej jedna toaleta musi być przystosowana do 
użytku osób z dysfunkcją narządu ruchu, zgodnie ze stosowną normą lub rozporządzeniem 
jednego z Państw Członkowskich, i być dostępna z obszarów przeznaczonych dla osób 
z dysfunkcją narządu ruchu. 

18. Kabiny bez otwieralnych okien muszą być podłączone do instalacji wentylacyjnej. 

19. Analogicznie, pomieszczenia przeznaczone dla członków załogi lub personelu pokładowego 
muszą być zgodne z przepisami niniejszego artykułu. 

Artykuł 15.07 

Układ napędowy 

Oprócz głównego układu napędowego, statki muszą być dodatkowo wyposażone w drugi 
niezależny układ napędowy, który w przypadku awarii głównego układu napędowego zapewnia, 
aby statek mógł samodzielnie prowadzić dalszą żeglugę. 

Drugi układ napędowy musi być umieszczony w oddzielnej maszynowni. W przypadku gdy obie 
maszynownie posiadają wspólne ściany, wówczas muszą być wykonane zgodnie z art. 15.11 ust. 2. 

Artykuł 15.08 

Urządzenia i sprzęt bezpieczeństwa 

1. Statki pasażerskie muszą być wyposażone w wewnętrzny system komunikacji głosowej 
zgodnie z art. 7.08. System ten musi dodatkowo obejmować pomieszczenia użytkowe oraz 
muszą posiadać - jeżeli nie ma bezpośredniej komunikacji ze sterówką – obszary wejściowe 
i miejsca ewakuacji dla pasażerów wymienione w art. 15.06 ust. 8. 
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2. Wszystkie obszary dla pasażerów muszą być w zasięgu systemu głośnikowego. System 
powinien być zaprojektowany w sposób zapewniający, aby przekazywane informacje wyraźnie 
wyróżniały się od szumu tła. Tam gdzie możliwa jest komunikacja między sterówką 
a obszarem dla pasażerów, głośniki nie są konieczne. 

3. Statek musi być również wyposażony w instalację alarmową. Instalacja ta musi obejmować: 

a) System alarmowy, który umożliwi pasażerom, dowództwu statku i członkom załogi 
zaalarmowanie dowództwa i załogi statku. 

 Alarm powinien być odbierany wyłącznie w obszarach przeznaczonych dla dowództwa i 
załogi statku i tylko dowództwo statku powinno mieć możliwość wyłączenia alarmu. 
Możliwość uruchomienia alarmu musi być zapewniona co najmniej w następujących 
miejscach: 

aa)  w każdej kabinie, 

bb) w przejściach, windach i klatkach schodowych w taki sposób, aby odległość do 
najbliższego włącznika wynosiła nie więcej niż 10 m, przy czym na każdy przedział 
wodoszczelny musi przypadać co najmniej jeden włącznik, 

cc) w salonach, jadalniach i w podobnych pomieszczeniach mieszkalnych, 

dd) w toaletach przeznaczonych dla osób z dysfunkcją narządu ruchu, 

ee) w maszynowniach, kuchniach i podobnych pomieszczeniach, gdzie istnieje zagrożenie 
pożarowe, 

ff) w chłodniach i innych magazynach. 

 Włączniki alarmu muszą być zainstalowane na wysokości od 0,85 m do 1,10 m nad 
podłogą. 

b) System alarmowy umożliwiający dowództwu statku zaalarmowanie pasażerów. 

 Alarm ten musi być wyraźnie słyszalny we wszystkich pomieszczeniach dostępnych dla 
pasażerów. Musi być zapewniona możliwość uruchamiania alarmu ze sterówki i miejsca, 
w którym stale przebywa personel. 

c) System alarmowy umożliwiający dowództwu statku zaalarmowanie załogi i personelu 
pokładowego. 

 System alarmowy wymieniony w art. 7.09 ust. 1 musi również mieć wystarczający zasięg, 
by docierać do pomieszczeń, w których przebywa personel pokładowy, a także do chłodni 
i innych magazynów. 

Wyłączniki alarmu muszą być zabezpieczone przed niezamierzonym użyciem. 
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4. Każdy przedział wodoszczelny powinien być wyposażony w alarm poziomu. 

5. Należy zapewnić dwie silnikowe pompy zęzowe. 

6. Należy zapewnić zamontowany na stałe system odwadniania zęz zgodnie z art. 8.08 ust. 4. 

7. Musi być zapewniona możliwość otwarcia od wewnątrz drzwi chłodni, nawet kiedy są 
zamknięte. 

8. Jeżeli części instalacji barowej wykorzystującej CO2 znajdują się w pomieszczeniach poniżej 
pokładu, muszą one być wyposażone w automatyczny system wentylacji, który włącza się 
samoczynnie po otwarciu drzwi lub włazu do pomieszczenia. Przewody wentylacyjne muszą 
być doprowadzone do wysokości 0,05 m od podłogi tego pomieszczenia. 

9. Oprócz zestawów pierwszej pomocy zgodnie z art. 10.02 ust. 2 lit. f), należy zapewnić 
dodatkową wystarczającą liczbę zestawów pierwszej pomocy. Zestawy pierwszej pomocy i ich 
rozmieszczenie muszą być zgodne z wymogami określonymi w art. 10.02 ust. 2 lit. f). 

Artykuł 15.09 

Środki ratunkowe 

1. Oprócz kół ratunkowych, o których mowa w art. 10.05 ust. 1, wszystkie części pokładu po obu 
stronach statku przeznaczone dla pasażerów i niezamknięte muszą być wyposażone w koła 
ratunkowe zgodnie z normą europejską EN 14144 : 2003 umieszczone w odległości nie 
większej niż 20 m od siebie. 

 Połowa wszystkich wymaganych kół musi być wyposażona w nietonącą linkę o długości co 
najmniej 30 m i średnicy od 8 do 11 mm. Druga połowa wymaganych kół musi być 
wyposażona w samozapalające się światło zasilane z baterii i niegasnące w wodzie. 
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2. Oprócz kół ratunkowych wymienionych w ust. 1 należy zapewnić gotowy do użytku 
następujący sprzęt: 

a) osobiste środki ratunkowe zgodnie z art. 10.05 ust. 2, dla personelu pokładowego 
odpowiedzialnego za obowiązki przepisane instrukcją bezpieczeństwa; 

b) osobiste środki ratunkowe zgodne z europejską normą EN 395: 1998 lub EN 396: 1998 dla 
pozostałego personelu pokładowego. 

3. Statki pasażerskie muszą być wyposażone w odpowiedni sprzęt do bezpiecznego przenoszenia 
osób na płytkie wody, na brzeg lub na inną jednostkę. 

4. Oprócz sprzętu ratowniczego wymienionego w ust. 1-2 należy zapewnić osobiste środki 
ratunkowe dla 100% maksymalnej dopuszczalnej liczby pasażerów zgodnie z europejską 
normą EN 395: 1998 lub EN 396: 1998. 

 W przypadkach gdy osobiste środki ratunkowe, wymienione w ust. 1, nie nadają się dla dzieci, 
należy zapewnić osobiste środki ratunkowe, przeznaczone dla dzieci ważących nie więcej niż 
30 kg dla 10 % maksymalnej dopuszczalnej liczby pasażerów zgodnie z normą europejską 
EN 395: 1998. 

5. „Zbiorowe środki ratunkowe” oznaczają łodzie towarzyszące zgodnie z art. 10.04 i tratwy 
ratunkowe. 

 Tratwy ratunkowe muszą: 

a) być wyposażone w opis informujący o ich przeznaczaniu i dopuszczalnej liczbie osób, 

b) zapewniać wystarczająco miejsca dla dopuszczalnej liczby osób przewożonych na 
siedząco, 

c) zapewniać wypór co najmniej 750 N na osobę w wodzie słodkiej, 

d) być wyposażone w linkę połączoną ze statkiem pasażerskim, aby zapobiec odpłynięciu, 

e) być wykonane z odpowiednich materiałów i być odporne na ropę, produkty ropopochodne 
i temperatury do 50°C, 

f) przyjąć i utrzymywać stabilne położenie na powierzchni wody i muszą być wyposażone 
w odpowiednie urządzenia umożliwiające trzymanie się podanej liczbie osób, 
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g) być w kolorze pomarańczowym odblaskowym lub posiadać trwale związane powierzchnie 
odblaskowe koloru pomarańczowego, widoczne ze wszystkich stron, wielkości co 
najmniej 100 cm2, 

h) umożliwiać szybkie i bezpieczne spuszczenie za burtę przez jedną osobę lub swobodne 
wypływanie na wodę oraz 

i) być wyposażone w odpowiednie środki umożliwiające ewakuację z obszarów ewakuacji 
wymienionych w art. 15.06 ust. 8 na tratwy ratunkowe, w przypadku gdy odległość 
pionowa między pokładem obszarów ewakuacji a wodnicą maksymalnego dopuszczalnego 
zanurzenia jest większa niż 1 m. 

6. Dodatkowe zbiorowe środki ratunkowe stanowią przedmioty wyposażenia zapewniające wypór 
większej liczby osób znajdujących się w wodzie. Środki takie muszą: 

a) być wyposażone w opisy informujące o jego przeznaczaniu i dopuszczalnej liczbie osób, 

b) zapewniać wypór co najmniej 750 N na osobę w wodzie słodkiej, 

c) być wykonane z odpowiednich materiałów i być odporne na ropę, produkty ropopochodne 
i temperatury do 50o C, 

d) przyjąć i utrzymywać stabilne położenie na powierzchni wody i być wyposażone 
w odpowiednie urządzenia umożliwiające trzymanie się podanej liczbie osób, 

e) być w kolorze pomarańczowym odblaskowym lub posiadać trwale związane powierzchnie 
odblaskowe koloru pomarańczowego, widoczne ze wszystkich stron, wielkości co 
najmniej 100 cm2 oraz 

f) umożliwiać szybkie i bezpieczne spuszczenie za burtę przez jedną osobę lub swobodne 
wypływanie na wodę. 

7. Dodatkowo, nadmuchiwane zbiorowe środki ratunkowe muszą: 

a) posiadać co najmniej dwie oddzielne komory powietrzne, 

b) nadmuchiwać się automatycznie przy zetknięciu się z powierzchnią wody lub za ręcznym 
uruchomieniem tej funkcji, 

c) przyjąć i utrzymywać stabilne położenie na powierzchni wody niezależnie od obciążania, 
nawet wtedy gdy nadmuchana jest tylko połowa komór powietrznych. 

8. Środki ratunkowe muszą być rozmieszczone na pokładzie w taki sposób, aby w razie potrzeby 
można było do nich dotrzeć łatwo i bezpiecznie. Zakryte miejsca ich składowania muszą być 
wyraźnie oznaczone. 
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9. Środki ratunkowe muszą zostać sprawdzone zgodnie z instrukcją producenta. 

10. Łódź towarzysząca musi być wyposażona w silnik i reflektor - szperacz. 

11. Muszą być zapewnione odpowiednie nosze. 

Artykuł 15.10 

Instalacje elektryczne 

1. Do celów oświetlenia dopuszczalne są wyłącznie instalacje elektryczne. 

2. Art. 9.16 ust. 3 odnosi się również do przejść i pomieszczeń rekreacyjnych dla pasażerów. 

3. Należy zapewnić odpowiednie oświetlenie i oświetlenie awaryjne w pomieszczeniach 
i miejscach, takich jak: 

a) miejsca, w których przechowywane są środki ratunkowe i w których są one zwyczajowo 
przygotowywane do użycia; 

b) drogi ewakuacji, wejścia dla pasażerów, w tym schodnie, wejścia i wyjścia, korytarze 
łączące, windy i schody do kwater, kabin i rejonów zakwaterowania, 

c) oznaczenia dróg ewakuacji i wyjść awaryjnych, 

d) inne obszary, przeznaczone dla osób z ograniczonymi możliwościami ruchowymi, 

e) pomieszczenia użytkowe, maszynownie, pomieszczenia maszyny sterowej i ich wyjścia, 

f) sterówka, 

g) pomieszczenie awaryjnego zasilania, 

h) miejsca, w których znajdują się gaśnice i elementy obsługowe instalacji gaśniczych, 

i) obszary, w których pasażerowie, personel pokładowy i załoga zbierają się w razie 
zagrożenia. 
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4. Należy zapewnić awaryjną siłownię wyposażoną w źródło zasilania awaryjnego i awaryjną 
tablicę rozdzielczą, które w razie awarii zasilania następujących urządzeń, natychmiastowo 
przejmą zasilanie, o ile urządzenia te nie posiadają własnego źródła zasilania: 

a) latarnie nawigacyjne, 

b) dźwiękowe urządzenia sygnalizacyjne, 

c) oświetlenie awaryjne zgodnie z ust. 3, 

d) instalacje radiotelefoniczne, 

e) system alarmowy, głośnikowy i pokładowy system komunikacji głosowej, 

f) reflektory zgodnie z art. 10.02 ust. 2 lit. i), 

g) instalacja alarmowa przeciwpożarowa, 

h) inny sprzęt bezpieczeństwa, taki jak automatyczna ciśnieniowa instalacja tryskaczowa lub 
pompy gaśnicze, 

i) windy i sprzęt dźwigowy zgodnie z art. 15.06 ust. 9, zdanie drugie. 

5. Oprawy oświetleniowe oświetlenia awaryjnego muszą być oznaczone jako takie. 

6. Siłownia awaryjna musi być zainstalowana poza główną maszynownią, poza pomieszczeniami 
mieszczącymi źródła energii wymienionymi w art. 9.02 ust. 1 i poza pomieszczeniem głównej 
tablicy rozdzielczej i musi być oddzielona od tych pomieszczeń przegrodami zgodnie 
z art. 15.11 ust. 2. 

 Przewody zasilające instalacje elektryczne w przypadku awarii muszą być zainstalowane 
i poprowadzone w sposób zapewniający ciągłość zasilania tych instalacji w razie pożaru lub 
zalania. W żadnych okolicznościach nie jest dopuszczalne prowadzenie kabli przez główną 
maszynownię, kuchnie lub pomieszczenia, gdzie zainstalowano główne źródło zasilania wraz 
z towarzyszącymi urządzeniami, z wyjątkiem okoliczności, kiedy istnieje potrzeba 
zastosowania w tych miejscach urządzeń awaryjnych. 

 Siłownia awaryjna instalowana jest powyżej linii granicznej. 
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7. Dopuszcza się następujące urządzenia jako awaryjne źródła zasilania: 

a) agregaty z własnym niezależnym zasilaniem paliwem i niezależnym układem chłodzącym, 
które w razie zaniku napięcia w sieci automatycznie włączają się przejmując zasilanie 
w ciągu 30 sekund lub, w przypadku gdy urządzenia te znajdują się w bezpośredniej 
bliskości sterówki lub innego miejsca, w którym stale przebywają członkowie załogi, 
mogą zostać uruchomione ręcznie, lub 

b) akumulatory, które w razie zaniku napięcia w sieci uruchamiają się automatycznie lub, 
w przypadku gdy znajdują się w bezpośredniej bliskości sterówki lub innego miejsca, 
w którym stale przebywają członkowie załogi, mogą zostać uruchomione ręcznie. 
Akumulatory muszą być w stanie zapewnić zasilanie ww. odbiornikom energii przez 
wymagany okres bez doładowania i bez niedopuszczalnych obniżeń napięcia. 

8. Przewidywany okres pracy zasilania awaryjnego należy określić zgodnie z przeznaczeniem 
statku pasażerskiego. Okres ten nie może być krótszy niż 30 minut. 

9. Przy okazji przeprowadzania badań zgodnie z art. 2.09 należy przebadać oporność izolacji 
i uziemienie. 

10. Źródła zasilania zgodnie z art. 9.02 ust. 1 muszą być od siebie niezależne. 

11. Zakłócenia w głównej lub awaryjnej instalacji zasilającej nie mogą mieć wpływu na 
bezpieczeństwo eksploatacyjne drugiej instalacji. 

Artykuł 15.11 

Ochrona przeciwpożarowa 

1. Zgodność materiałów i części składowych z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej musi 
zostać potwierdzona przez akredytowaną instytucję przeprowadzającą badania na podstawie 
właściwych przepisów dotyczących badań. 

a) Instytucja przeprowadzająca badania musi spełniać wymagania: 

aa) Kodeksu procedur prób ogniowych, lub 

bb) Europejskiej normy EN ISO/IEC 17025: 2000 dotyczącej ogólnych wymagań 
odnośnie do kompetencji laboratoriów badawczych i kalibracyjnych. 
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b) Uznane metody badań określających niepalność materiałów: 

aa) załącznik 1 część 1 kodeksu procedur prób ogniowych, 

bb) równoważne przepisy jednego z Państw Członkowskich. 

c) Uznane metody badań określających zdolność materiałów do wstrzymywania płomienia: 

aa) odpowiednie przepisy określone w załączniku 1 części 5 (próba palności 
powierzchni), 6 (próba dla poszycia pokładu), 7 (próba dla wiszących tkanin 
i tworzyw sztucznych), 8 (próba dla mebli tapicerowanych) i 9 (próba dla elementów 
pościeli) kodeksu procedur prób ogniowych, 

bb) równoważne przepisy jednego z Państw Członkowskich. 

d) Uznane metody prób określające ognioodporność: 

aa) rezolucja IMO A.754 (18), 

bb) równoważne przepisy jednego z Państw Członkowskich. 

2. Przegrody pomiędzy pomieszczeniami muszą być zaprojektowane zgodnie z następującą 
tabelą: 

Tabela przegród pomiędzy pomieszczeniami bez zainstalowanej instalacji ciśnieniowo-
tryskaczowej zgodnie z art. 10.03a 

Pomieszczenia Ośrodki 
sterowania 

Klatki 
schodowe 

Miejsca 
zbiórki 

Pomiesz-
czenia 

mieszkalne

Maszy-
nownie 

Kuchnie Magazyny 

Ośrodki sterowania - A0 A0/B151 A30 A60 A60 A60 
Klatki schodowe  - A0 A30 A60 A60 A60 
Miejsca zbiórki   - A30/B152 A60 A60 A60 
Pomieszczenia 
mieszkalne 

   -/B153 A60 A60 A60 

Maszynownie     A60/A04 A60 A60 
Kuchnie      A0 A60/B155 
Magazyny       - 

                                                 
1 Przegrody między ośrodkami sterowania a wewnętrznymi obszarami zbiórek muszą 

odpowiadać typowi A0, natomiast w przypadku zewnętrznych obszarów zbiórek - wyłącznie 
typowi B15. 

2  Przegrody pomiędzy salonami a wewnętrznymi obszarami zbiórek muszą odpowiadać typowi 
A 30, natomiast w przypadku zewnętrznych obszarów zbiórek - wyłącznie typowi B15. 

3  Przegrody pomiędzy kabinami sąsiadującymi w pionie, przegrody pomiędzy kabinami 
a korytarzami i pionowe przegrody oddzielające miejsca pobytu pasażerów zgodnie z sekcją 
10 muszą odpowiadać typowi B15, a dla pomieszczeń z ciśnieniową instalacją tryskaczową - 
typowi B0. 

4  Przegrody pomiędzy maszynowniami zgodnie z art. 15.07 i 15.10 ust. 6, muszą odpowiadać 
typowi A60, w innych przypadkach muszą odpowiadać typowi A0. 

5  Typ B15 jest wystarczający dla przegród pomiędzy kuchniami a chłodniami i magazynami 
żywności. 



 

 
13274/1/05 REV 1  PAW/abs 171 
ZAŁĄCZNIK II DG C III   PL 

Tabela przegród pomiędzy pomieszczeniami z zainstalowaną instalacją ciśnieniowo-tryskaczową 
zgodnie z art. 10.03a 

Pomieszczenia Ośrodki 
sterowania 

Klatki 
schodowe 

Miejsca 
zbiórki 

Pomiesz-
czenia 

mieszkalne

Maszy-
nownie 

Kuchnie Magazyny 

Ośrodki sterowania - A0 A0/B151 A0 A60 A60 A30 
Klatki schodowe  - A0 A0 A60 A30 A0 
Miejsca zbiórki   - A30/B152 A60 A60 A60 
Pomieszczenia 
mieszkalne 

   -/B03 A60 A30 A0 

Maszynownie     A60/A04 A60 A60 
Kuchnie      - B15 
Magazyny       - 
 

a) Przegrody typu A to grodzie, ściany i pokłady, które są zgodne z następującymi 
wymogami: 

aa) wykonane są ze stali lub innego równoważnego materiału, 

bb) są w odpowiedni sposób usztywnione, 

cc) są izolowane dopuszczonym materiałem niepalnym w ten sposób, że średnia 
temperatura powierzchni po stronie przeciwnej w stosunku do ognia podnosi się o nie 
więcej niż 140°C powyżej temperatury początkowej i w żadnym punkcie, w tym 
również spoinach pionowych, nie podnosi się o więcej niż 180°C powyżej temperatury 
początkowej w następujących okresach: 

 Typ A60 60 minut 

 Typ A30 30 minut 

 Typ A0   0 minut.  

dd) wykonane są w sposób uniemożliwiający przedostanie się dymu i płomieni w ciągu 
pierwszej godziny standardowej próby ogniowej. 

b) Przegrody typu B to grodzie, ściany, pokłady, stropy lub okładziny zgodne 
z następującymi wymogami: 

aa) wykonane są z dopuszczonego materiału niepalnego, a wszystkie materiały 
wykorzystane do budowy i montażu przegród są niepalne, z wyjątkiem okładziny, 
która musi co najmniej wstrzymywać płomień. 
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bb) mają taką wartość, że średnia temperatura powierzchni po stronie przeciwnej 
w stosunku do ognia podnosi się o nie więcej niż 140°C powyżej temperatury 
początkowej i w żadnym punkcie, w tym również spoinach pionowych, nie podnosi 
się o więcej niż 225°C powyżej temperatury początkowej w następujących okresach: 

 Typ B15   15 minut 

 Typ B0   0 minut. 

cc) wykonane są w sposób uniemożliwiający przedostanie się płomieni w ciągu pierwszej 
godziny standardowej próby ogniowej. 

c) Instytucja przeprowadzająca badania może, zgodnie z kodeksem procedur prób 
ogniowych, zalecić przeprowadzenie próby na próbce przegrody w celu sprawdzenia 
zgodności z ww. przepisami dotyczącymi odporności na podwyższoną temperaturę. 

3. Farby, lakiery i inne środki nakładane na powierzchnie, jak również pokrycie pokładu, 
zastosowane w pomieszczeniach zamkniętych, oprócz maszynowni i magazynów, muszą mieć 
właściwości wstrzymujące płomień. Wykładziny dywanowe, tkaniny, zasłony i inne wiszące 
materiały włókiennicze, jak również tapicerowane meble i pościel muszą mieć właściwości 
wstrzymujące płomień, w przypadku gdy pomieszczenie, w którym się znajdują, nie jest 
wyposażone w ciśnieniową instalację tryskaczową zgodnie z art. 10.03a. 

4. Stropy i okładziny ścian w pomieszczeniach mieszkalnych, w tym ich podłoża, muszą, jeśli 
pomieszczenia te nie są wyposażone w ciśnieniową instalację tryskaczową zgodnie 
z art. 10.03a, być wykonane z materiałów niepalnych, z wyjątkiem ich powierzchni 
zewnętrznych, które muszą mieć co najmniej właściwości wstrzymujące płomień. 

5. W pomieszczeniach mieszkalnych, w których znajdują się obszary zbiórek, meble i elementy 
zamontowane muszą, jeśli pomieszczenia nie są wyposażone w ciśnieniową instalację 
tryskaczową zgodnie z art. 10.03a, być wykonane z materiałów niepalnych. 

6. Farby, lakiery i inne materiały zastosowane na powierzchniach pomieszczeń wewnętrznych nie 
mogą wytwarzać nadmiernej ilości dymu lub substancji toksycznych. Należy to potwierdzić 
zgodnie z kodeksem procedur prób ogniowych. 

7. Materiały izolacyjne w pomieszczeniach mieszkalnych muszą być niepalne. Nie odnosi się to 
do izolacji stosowanych na przewodach z chłodziwem. Powierzchnie materiałów izolacyjnych 
zastosowanych na przewodach muszą mieć co najmniej właściwości wstrzymujące płomień. 
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8. Drzwi w przegrodach zgodnie z ust. 2 muszą być zgodne z następującymi wymogami: 

a) Muszą spełniać te same wymogi określone w ust. 2, które muszą spełniać przegrody. 

b) Muszą być samozamykające się w przypadku drzwi w ścianach działowych, o których 
mowa w ust. 10 lub w przypadku zabudowy maszynowni, kuchni i klatek schodowych. 

c) drzwi samozamykające się, które pozostają otwarte podczas normalnego użytkowania 
muszą mieć możliwość zamykania ich z miejsca oraz zdalnie ze stanowiska, na którym 
stale przebywają członkowie załogi lub personel pokładowy. Po zdalnym ich zamknięciu, 
drzwi muszą się dać ponownie otworzyć z miejsca i bezpiecznie zamknąć. 

d) Drzwi wodoszczelne zgodnie z art. 15.02 nie wymagają izolacji. 

9. Ściany, o których mowa w ust. 2, muszą stanowić ciągłość od pokładu do pokładu lub kończyć 
się pokładami ciągłymi, które są zgodne z wymogami ust. 2. 

10. Następujące obszary dla pasażerów muszą być dzielone przegrodami pionowymi, jak określono 
w ust. 2: 

a) obszary dla pasażerów o całkowitej powierzchni ponad 800 m2, 

b) obszary dla pasażerów z kabinami w odległości nie większej niż 40 m od siebie. 

 Przegrody pionowe muszą w normalnych warunkach być dymoszczelne i muszą stanowić 
ciągłość od pokładu do pokładu. 

11. Pustki nad sufitem, poniżej podłogi i za okładzinami ścian muszą być oddzielone w odstępach 
nie przekraczających 14 m niepalnymi ogranicznikami ciągu, które w razie pożaru zapewniają 
skuteczną osłonę przed ogniem. 

12. Schody muszą być wykonane ze stali lub innego równoważnego niepalnego materiału. 

13. Schody wewnętrzne i windy na wszystkich poziomach muszą być obudowane ścianami 
zgodnie z ust. 2. Dopuszczalne są następujące wyjątki: 

a) schody łączące tylko dwa pokłady nie muszą być obudowane, jeśli schody na jednym 
z pokładów są obudowane ścianami zgodnie z ust. 2, 
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b) w pomieszczeniu mieszkalnym schody nie muszą być obudowane, jeśli znajdują się 
całkowicie wewnątrz pomieszczenia i 

aa) jeśli pomieszczenie obejmuje tylko dwa pokłady lub 

bb) jeśli pomieszczenie jest na wszystkich pokładach wyposażone w ciśnieniową 
instalację tryskaczową zgodnie z art. 10.03a, w instalację odprowadzania dymu 
zgodnie z ust. 16 i jeśli na wszystkich pokładach posiada dostęp do schodów. 

14. Instalacje wentylacyjne i napowietrzające muszą być zgodne z następującymi wymogami: 

a) muszą być wykonane w taki sposób, aby nie dopuszczać do rozprzestrzeniania ognia 
i dymu, 

b) otwory nawiewu i wywiewu powietrza i instalacji napowietrzającej muszą być wykonane 
w taki sposób, aby umożliwiały ich zamknięcie, 

c) przewody wentylacyjne muszą być wykonane ze stali lub równoważnego materiału 
niepalnego i muszą być bezpiecznie połączone z sobą i nadbudówką statku, 

d) w przypadku gdy przewody wentylacyjne o przekroju większym niż 0,02 m2 przechodzą 
przez przegrody typu A zgodnie z ust. 2 lub przegrody zgodnie z ust. 10, należy je 
wyposażyć w klapy przeciwpożarowe działające samoczynnie i sterowane zdalnie 
z miejsca, w którym stale przebywa personel pokładowy lub członkowie załogi, 

e) instalacje wentylacyjne kuchni i maszynowni muszą być oddzielone od instalacji 
wentylacyjnych innych obszarów, 

f) przewody wywiewu muszą być wyposażone w zamykane włazy do celów inspekcji 
i czyszczenia. Włazy te muszą być umieszczone w pobliżu klap przeciwpożarowych, 

g) należy zapewnić możliwość wyłączenia wbudowanych wentylatorów ze stanowiska 
centralnego miejsca poza maszynownią. 

15. Kuchnie muszą być wyposażone w instalacje wentylacyjne i kuchenki z wyciągami. Przewody 
wywiewu wyciągów muszą być zgodne z wymogami określonymi w ust. 14 i dodatkowo 
muszą być wyposażone w ręcznie uruchamiane klapy przeciwpożarowe na czerpniach. 

16. Stanowiska kontrolne, schody i wewnętrzne obszary ewakuacji muszą być wyposażone 
w instalację odprowadzającą dym z wywiewem naturalnym lub mechanicznym. Instalacje 
odprowadzania dymu muszą być zgodne z następującymi wymogami: 
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a) muszą mieć wystarczającą moc i niezawodność, 

b) muszą być zgodne z warunkami użytkowania statków pasażerskich, 

c) w przypadku gdy instalacje do odprowadzania dymu służą również jako wentylatory 
główne pomieszczeń, nie może to utrudniać ich pracy jako instalacji do odprowadzania 
dymu w przypadku pożaru, 

d) instalacje do odprowadzania dymu muszą być wyposażone w ręczne urządzenie 
uruchamiające, 

e) dodatkowo należy zapewnić możliwość sterowania mechanicznymi instalacjami do 
odprowadzania dymu z miejsca, w którym stale przebywa personel pokładowy lub 
członkowie załogi, 

f) instalacje do odprowadzania dymu z wywiewem naturalnym należy wyposażyć 
w mechanizm otwierający, uruchamiany ręcznie lub ze źródła energii położonego 
wewnątrz wyciągu, 

g) ręcznie sterowane urządzenia uruchamiające i mechanizmy otwierające muszą być 
dostępne od wewnątrz lub od zewnątrz pomieszczenia chronionego. 

17. Pomieszczenia mieszkalne bez stałego nadzoru personelu pokładowego lub członków załogi, 
kuchnie, maszynownie i inne pomieszczenia zagrożone należy połączyć ze specjalną instalacją 
alarmową przeciwpożarową. Obecność pożaru i jego dokładne położenie muszą być 
automatycznie ukazane w miejscu, w którym stale przebywa personel pokładowy lub 
członkowie załogi. 

Artykuł 15.12 

Gaszenie ognia 

1. Oprócz gaśnic przenośnych zgodnie z art. 10.03 należy zapewnić na pokładzie następujące 
gaśnice przenośne: 

a) jedna gaśnica przenośna na każde 120 m² powierzchni brutto stropów w pomieszczeniach 
pasażerskich, 

b) jedna gaśnica przenośna na każdą rozpoczętą grupę 10 kabin, 

c) jedna gaśnica przenośna w każdej kuchni i w pobliżu każdego pomieszczenia, w którym 
przechowuje lub użytkuje się płyny łatwopalne. W kuchniach należy zapewnić środki 
gaśnicze odpowiednie do gaszenia pożarów tłuszczu. 
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 Wyżej wymienione dodatkowe gaśnice muszą być zgodne z wymogami określonymi 
w art. 10.03 ust. 2 i zainstalowane i rozmieszczone na statku w taki sposób, aby w przypadku 
wystąpienia pożaru w jakimkolwiek miejscu i czasie były natychmiastowo dostępne. Kuchnie, 
salony fryzjerskie i perfumerie muszą być również wyposażone w koc gaśniczy w sposób 
umożliwiający natychmiastowe użycie. 

2. Statki pasażerskie należy wyposażyć w instalację hydrantową zawierającą: 

a) dwie silnikowe pompy gaśnicze o wystarczającej wydajności, z których jedna jest 
zainstalowana na stałe, 

b) instalacje wody gaśniczej z wystarczającą liczbą hydrantów z zamocowanymi na stałe 
wężami gaśniczymi o długości co najmniej 20 m wyposażonymi w prądownice 
umożliwiające wytwarzanie strumienia rozpylonego lub zwartego oraz odcięcie 
strumienia. 

3. Instalacje hydrantowe należy zaprojektować i wymiarować taki w sposób, aby: 

a) jakikolwiek punkt na statku był w zasięgu co najmniej dwu hydrantów usytuowanych 
w różnych miejscach, każdy z pojedynczym wężem długości nie przekraczającej 20 m, 

b) ciśnienie w hydrantach wynosiło co najmniej 300 kPa, 

c) na wszystkich pokładach osiągalny był strumień wody o długości co najmniej 6 m. 

 Jeśli zastosowano szafki hydrantowe, na zewnętrznej stronie szafki należy umieścić symbol 
„Wąż gaśniczy” odpowiadający rys. 5 załącznika I o długości boku co najmniej 10 cm. 

4. Zawory hydrantu gwintowane lub kurkowe muszą być wykonane w sposób umożliwiający 
oddzielenie i usunięcie węża gaśniczego podczas pracy pomp gaśniczych. 

5. Węże gaśnicze na obszarze wewnętrznym muszą być zwinięte na zamontowanym na osi bębnie 
do zwijania. 

6. Materiały, z których wykonany jest sprzęt gaśniczy, muszą być odporne na wysoką temperaturę 
lub stosownie zabezpieczone przed utratą sprawności w wyniku nadmiernej temperatury. 

7. Przewody i hydranty muszą być zainstalowane w sposób uniemożliwiający ich zamarzanie. 
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8. Obie pompy pożarowe muszą: 

a) być zainstalowane lub umieszczone w oddzielnych pomieszczeniach, 

b) móc pracować niezależne od siebie, 

c) każda z osobna umożliwiać na wszystkich pokładach utrzymywanie niezbędnego ciśnienia 
hydrantów i niezbędną długość strumienia wody, 

d) być zainstalowane przed grodzią rufową. 

 Pompy gaśnicze mogą być również wykorzystywane w celach ogólnych. 

9. Maszynownie muszą być wyposażone w stały system gaśniczy zgodnie art. 10.03b. 

10. Statki kabinowe muszą być wyposażone w: 

a) dwa zestawy aparatów oddechowych odpowiadających europejskiej normie EN 137: 1993 
wyposażone w maski na całą twarz zgodne z europejską normą EN 136: 1998; 

b) dwa zestawy sprzętu zawierającego co najmniej ubranie ochronne, kask, buty, rękawice, 
toporek, łom, latarkę i linkę asekuracyjną,  

c) cztery kaptury ucieczkowe. 

Artykuł 15.13 

Organizacja bezpieczeństwa 

1. Na pokładzie statku pasażerskiego należy zapewnić instrukcje bezpieczeństwa. Instrukcja 
bezpieczeństwa określa obowiązki załogi i personelu pokładowego w razie następujących 
okoliczności: 

a) awarii, 

b) pożaru na pokładzie, 

c) ewakuacji pasażerów, 

d) alarmu „człowiek za burtą”. 
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Należy przy tym uwzględnić szczególne środki bezpieczeństwa dla osób z dysfunkcją narządu 
ruchu. 

 Członkom załogi i personelowi pokładowemu, którzy mają przypisane zadania w instrukcji 
bezpieczeństwa, należy przydzielić obowiązki w zależności od stanowiska. W szczególności 
instrukcje dla załogi muszą przez określone zapisy zapewniać w przypadku niebezpieczeństwa 
natychmiastowe hermetyczne zamknięcie drzwi i włazów w grodziach wodoszczelnych 
wymienionych w art. 15.02. 

2. Instrukcja bezpieczeństwa zawiera plan bezpieczeństwa dla statku, który jasno i precyzyjnie 
określa: 

a) obszary przewidziane do użytkowania przez osoby z ograniczonymi zdolnościami 
ruchowymi, 

b) drogi ewakuacji, wyjścia awaryjne, miejsca zbiórki i ewakuacji wymienione w art. 15.06 
ust. 8, 

c) sprzęt ratunkowy i łodzie towarzyszące; 

d) gaśnice i samoczynne instalacje gaśnicze ciśnieniowo-tryskaczowe, 

e) inny sprzęt bezpieczeństwa, 

f) instalację alarmową wymienioną w art. 15.08 ust. 3 lit. a), 

g) instalację alarmową wymienioną w art. 15.08 ust. 3 lit. b) i c), 

h) drzwi w grodziach zgodnie z art. 15.02 ust. 5 i miejsca, z których są sterowane, a także 
inne otwory zgodnie z art. 15.02 ust. 9, 10 i 13 oraz art. 15.03 ust. 12, 

i) drzwi zgodnie z art. 15.11 ust. 8, 

j) klapy przeciwpożarowe, 

k) instalację alarmową przeciwpożarową, 

l) siłownię awaryjną, 

m) elementy obsługowe instalacji wentylacyjnej, 

n) przyłącza do zasilania z lądu, 

o) elementy odcinające przewodów paliwowych, 
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p) instalacje płynnego gazu, 

q) instalacje głośnikowe, 

r) sprzęt radiotelefoniczny, 

s) zestawy pierwszej pomocy. 

3. Instrukcja bezpieczeństwa, o której mowa w ust. 1 i schemat bezpieczeństwa, o którym mowa 
w ust. 2, muszą być, 

a) zatwierdzone przez komisję inspekcyjną, 

b) umieszczone w widoczny sposób w odpowiednim miejscu na każdym pokładzie. 

4. W każdej kabinie muszą być umieszczone instrukcje postępowania dla pasażerów, jak również 
uproszczony schemat bezpieczeństwa zawierający wyłącznie informacje wymienione w ust. 2 
lit. a )-f). 

 Instrukcje postępowania muszą zawierać co najmniej: 

a) opis sytuacji nagłej 

- pożar, 

- zalanie, 

- ogólne zagrożenie. 

b) opis odpowiednich sygnałów alarmowych, 

c) instrukcje odnośnie do: 

- drogi ewakuacji, 

- postępowania, 

- zachowania spokoju, 

d) wskazówki odnośnie do: 

- palenia, 

- użycia ognia i otwartego płomienia, 

- otwierania okien, 

- użycia określonych urządzeń. 

 Niniejsze informacje muszą być dostępne w języku niemieckim, angielskim, francuskim i 
niderlandzkim. 
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Artykuł 15.14 

Urządzenia do odbioru i odprowadzania ścieków gospodarczych 

1. Statki pasażerskie należy wyposażyć w zbiorniki do odbioru ścieków lub odpowiednie 
oczyszczalnie pokładowe. 

2. Zbiorniki do odbioru ścieków muszą mieć wystarczającą objętość. Zbiorniki muszą posiadać 
urządzenie wyposażone we wskaźnik poziomu zawartości. Do opróżniania zbiorników należy 
również zapewnić pompy pokładowe i przewody, umożliwiające zrzut ścieków z obu stron 
statku. Należy zapewnić możliwość przeprowadzenia ścieków z innego statku. 

 Przewody należy wyposażyć w złącze wylotowe zgodnie z europejską normą EN 1306: 1996. 

Artykuł 15.15 

Odstępstwa dla określonych statków pasażerskich 

1. W miejsce dowodu wystarczającej stateczności w przypadku zalania zgodnie z art. 15.03 ust. 7-
13, statki pasażerskie o długości nie większej niż 25 m mające zezwolenie na przewóz nie 
więcej niż 50 pasażerów, muszą odpowiadać następującym kryteriom: 

a) po zalaniu symetrycznym, zanurzenie statku nie powinno przekraczać linii granicznej, 

b) wysokość metacentryczna GMR nie może być mniejsza niż 0,10 m. 

 Należy zapewnić niezbędny pozostały wypór przez dobór odpowiedniego materiału do 
konstrukcji kadłuba lub za pomocą pływaków z pianki zamkniętokomórkowej, trwale 
połączonych z kadłubem. W przypadku statków o długości większej niż 15 m, można zapewnić 
pozostały wypór, stosując połączenie pływaków i podziału grodzi odpowiadającego statusowi 
jednoprzedziałowemu w rozumieniu art. 15.03. 
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2. W przypadku statków pasażerskich, o których mowa w ust. 1, komisja inspekcyjna może 
dopuścić minimalne odstępstwa od wolnej wysokości określonej w art. 15.06 ust. 3 lit. c) 
i ust. 5 lit. b). Odstępstwa nie mogą być większe niż 5 %. W przypadku zastosowania 
odstępstw odpowiednie części statków należy oznaczyć kolorem. 

3. W drodze odstępstwa od art. 15.03 ust. 9, statki pasażerskie długości nie przekraczającej 45 m 
i mające zezwolenie na przewóz nie więcej niż 250 pasażerów nie muszą posiadać statusu 
dwuprzedziałowego. 

4. (pozostawiono puste) 

5. Komisja inspekcyjna może odstąpić od zastosowania art. 10.04 w przypadku statków 
pasażerskich mających zezwolenie na transport nie więcej niż 250 pasażerów i o długości nie 
przekraczającej 25 m jeżeli statek jest wyposażony w platformę dostępną z każdej strony statku 
umieszczoną bezpośrednio nad linią wody, aby można było wydostać ratowane osoby z wody. 
Statek pasażerski może być wyposażony w porównywalne urządzenie, przy czym: 

a) do obsługi urządzenia wystarczy jedna osoba, 

b) dozwolone są urządzenia ruchome, 

c) urządzenie jest umieszczone poza obszarem zagrożenia zespołów napędowych, 

d) niezbędne jest zapewnienie skutecznej komunikacji pomiędzy kapitanem a osobą 
obsługującą urządzenie. 

6. Komisja inspekcyjna może odstąpić od zastosowania art. 10.04 w przypadku statków 
pasażerskich mających zezwolenie na transport nie więcej niż 600 pasażerów i długości nie 
przekraczającej 45 m, pod warunkiem że statek jest wyposażony w platformę zgodnie z ust. 5 
pierwsze zdanie, lub urządzenie równoważne zgodnie z ust. 5 drugie zdanie. Dodatkowo statek 
pasażerski musi posiadać: 

a) ster-śrubę, pędnik cykloidalny lub napęd strugowodny jako napęd główny lub 

b) główny układ napędowy z 2 zespołami napędowymi, lub 

c) główny układ napędowy i ster strumieniowy dziobowy. 
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7. W drodze odstępstwa od art. 15.02 ust. 9, statki pasażerskie o długości nie przekraczającej 
45 m i mające zezwolenie na transport liczby pasażerów odpowiadającej długości statku 
w metrach, mogą być wyposażone w obszarze dla pasażerów w ręcznie uruchamiane drzwi bez 
zdalnego sterowania w grodziach, o których mowa w art. 15.02 ust. 5, w przypadku gdy: 

a) statek posiada tylko jeden pokład, 

b) wyżej wymienione drzwi są dostępne bezpośrednio z pokładu i usytuowane nie dalej jak 
10 m od wejścia na pokład, 

c) dolna krawędź otworu drzwiowego leży co najmniej 30 cm nad podłogą obszaru dla 
pasażerów, 

d) oba przedziały oddzielone drzwiami są wyposażone w alarm poziomu. 

8. W drodze odstępstwa od art. 15.06 ust. 6 lit. c) na statkach pasażerskich, o których mowa 
w ust. 7, jedna droga ewakuacji może prowadzić przez kuchnię, jeśli istnieje druga dostępna 
droga ewakuacji. 

9. W przypadku statków pasażerskich o długości nie przekraczającej 45 m nie stosuje się: 

 Art. 15.01 ust. 2 lit. e), jeżeli instalacje gazu płynnego wyposażone są w odpowiednie 
instalacje alarmowe ostrzegające przed stężeniem CO mogącym zagrażać zdrowiu i przed 
potencjalnie wybuchowymi mieszankami gazu i powietrza. 

10. Nie stosuje się następujących przepisów w przypadku statków pasażerskich o długości nie 
przekraczającej 25 m: 

a) Art. 15.04 ust. 1 ostatnie zdanie, 

b) Art. 15.06 ust. 6 lit. c) odnośnie do kuchni, o ile istnieje druga droga ewakuacji. 

c) Art. 15.07. 

11. W przypadku statków kabinowych o długości nie przekraczającej 45 m nie stosuje się 
art. 15.12 ust. 10, pod warunkiem że każda kabina jest wyposażona w łatwo dostępne kaptury 
ucieczkowe w ilości odpowiadającej liczbie koi. 
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ROZDZIAŁ 15a 

W Y M A G A N I A  S Z C Z E G Ó L N E  D L A  ŻA G L O W Y C H  S T A T K Ó W  
P A S AŻE R S K I C H  

Artykuł 15a.01 

Zakres zastosowania części II 

Oprócz przepisów części II wymagania zawarte w niniejszym rozdziale mają dodatkowo 
zastosowanie do żaglowych statków pasażerskich. 

Artykuł 15a.02 

Wyjątki dla określonych typów żaglowych statków pasażerskich 

1. W odniesieniu do żaglowych statków pasażerskich o LWL nie przekraczającym 45 m 
i maksymalnej dopuszczalnej liczbie pasażerów nie przekraczającej LWL w pełnych metrach 
poniższe zapisy nie znajdują zastosowania:  

a) art. 3.03 ust. 7 pod warunkiem, że kotwice nie są przewożone w przewłokach 
cumowniczych; 

b) art. 10.02 ust. 2 lit. d) w odniesieniu do długości; 

c) art. 15.08 ust. 3 lit. a); 

d) art. 15.15 ust. 9 lit. a). 

2. W drodze odstępstwa od wymogów ust. 1, liczba pasażerów może być zwiększona do  
1,5-krotności LWL w pełnych metrach, jeśli pozwalają na to ożaglowanie oraz wyposażenie 
pokładu. 

Artykuł 15a.03 

Wymagania w zakresie stateczności dla statków pod żaglami 

1. Przy określaniu środka ciężkości statku dla obliczania momentu przechyłu zgodnie z zapisami 
art. 15.03 ust. 3 należy przyjmować żagle zwinięte. 
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2. Biorąc pod uwagę wszelkie warunki obciążenia zgodnie z art. 15.03 ust. 2 oraz przy 
zastosowaniu standardowego ożaglowania, moment przechyłu spowodowany przez parcie 
wiatru nie powinien być tak wysoki, żeby spowodować kąt przechyłu powyżej 20°. 
Jednocześnie 

a) do obliczeń należy przyjąć stałe parcie wiatru na poziomie 0,07 kN/m2, 

b) pozostały prześwit bezpieczny musi wynosić przynajmniej 100 mm, i 

c) pozostała wolna burta nie powinna być ujemna. 

3. Ramię prostujące stateczności statycznej powinno 

a) osiągać maksymalną wartość przy kącie przechyłu 25° lub wyższym, 

b) wynosić przynajmniej 200 mm przy kącie przechyłu 30° lub wyższym, 

c) osiągać wartość dodatnią przy kącie przechyłu do 60°. 

4. Powierzchnia znajdująca się pod krzywą ramienia prostującego nie może być mniejsza niż  

a) 0,055 mrad dla kąta do 30°;  

b) 0,09 mrad dla kąta do 40° lub dla kąta mniejszego niż 40°, przy którym niechroniona 
przestrzeń zachodzi pod powierzchnię wody. 

Pomiędzy 

c) 30° a 40° lub  

d) 30° a kątem mniejszym niż 40°, przy którym niechroniona przestrzeń zachodzi pod 
powierzchnię wody,  

powierzchnia ta nie powinien być mniejsza niż 0,03 mrad. 

Artykuł 15a.04 

Budowa statków i wymagania mechaniczne 

1. W drodze odstępstwa od art. 6.01 ust. 3 i art. 9.01 ust. 3 urządzenia muszą być zaprojektowane 
do stałego przechylenia statku wynoszącego do 20°. 

2. W drodze odstępstwa od art. 15.06 ust. 5 lit. a) i art. 15.06 ust. 9 lit. b) w przypadkach 
żaglowych statków pasażerskich nie przekraczających długości całkowitej 25 m komisja 
inspekcyjna ds. statków żaglowych może dopuścić wolną szerokość łączników oraz schodów 
mniejszą niż 800 mm. Wymiar ten nie może jednakże być mniejszy niż 600 mm. 
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3. W drodze odstępstwa od art. 15.06 ust. 10 lit. a), w szczególnych przypadkach komisja 
inspekcyjna może dopuścić zastosowanie demontowanych relingów w przypadkach, gdy jest to 
niezbędne do obsługi ożaglowania. 

4. W rozumieniu art. 15.07, ożaglowanie stanowi główny układ napędowy. 

5. W drodze odstępstwa od art. 15.15 ust. 7 lit. c), wysokość dolnej krawędzi otworu drzwiowego 
może być obniżona do 200 mm powyżej poziomu obszaru dla pasażerów. Po otwarciu drzwi 
muszą się samoczynnie zamykać i ryglować. 

6. Jeżeli w przypadku płynięcia pod żaglami śruba może się swobodnie obracać, należy chronić 
wszystkie elementy układu napędowego narażone na uszkodzenia. 

Artykuł 15a.05 

Olinowanie 

1. Elementy olinowania muszą być rozmieszczone w taki sposób, by uniknąć niedopuszczalnego 
tarcia. 

2. W przypadku zastosowania innego materiału niż drewno lub nietypowego olinowania ich 
konstrukcja musi gwarantować spełnienie wymogów bezpieczeństwa dla wymiarów 
i wytrzymałości określonych w niniejszym rozdziale. Jako dowód na spełnienie wymogów 
dotyczących wytrzymałości należy 

a) przeprowadzić obliczenia wytrzymałości lub  

b) uzyskać potwierdzenie wystarczających wartości wytrzymałości od zatwierdzonej 
instytucji klasyfikacyjnej, lub 

c) przeprowadzić wymiarowanie na podstawie uznanych wzorców (np. Middendorf, Kusk-
Jensen). 

 Dowód na spełnienie wymogów należy przedstawić komisji inspekcyjnej. 
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Artykuł 15a.06 

Maszty i drzewca w ogólności 

1. Wszystkie drzewca muszą być wykonane z materiałów wysokiej jakości. 

2. Drewno przeznaczone na maszty musi: 

a) być wolne od skupień sęków;  

b) być wolne od bielu w wymaganym zakresie wymiarowym; 

c) mieć jak najdłuższe włókna; 

d) być jak najprostsze. 

3. W przypadku zastosowania sosny smołowej lub daglezji zielonej o jakości „clear and better” 
średnice zawarte w tabeli w art. 15a.07 - 15a.12 mogą być mniejsze o 5 %. 

4. W przypadku gdy do budowy masztów, steng masztów, noków rei, bomów i bukszprytów 
użyto drewna o przekroju poprzecznym innym niż kołowy, elementy te muszą mieć taką samą 
wytrzymałość mechaniczną. 

5. Pięta i kolumna masztu, elementy mocujące na pokładzie, wręgach i stewie muszą być tak 
wykonane, aby przenosiły siły, na które są wystawione, na inne połączone elementy 
konstrukcji lub przejmowały je same. 

6. W zależności od stabilności statku i sił zewnętrznych, którym jest on poddawany, a także od 
rozmieszczenia dostępnej powierzchni żagla, komisja inspekcyjna może w uzasadnionych 
przypadkach dopuścić zmniejszenie przekrojów drzewc olinowania w stosunku do wymiarów 
określonych w art. 15a.07-15a.12. W takim przypadku należy przedstawić dowód zgodnie z 
art. 15a.05 ust. 2. 

7. W przypadkach, gdy okres wahania/czas kołysania statku wyrażony w sekundach jest mniejszy 
niż trzy czwarte jego szerokości wyrażonej w metrach, wymiary określone w art. 15a.07-15a.12 
muszą być zwiększone. W takim przypadku należy przedstawić dowód zgodnie z art. 15a.05 
ust. 2. 

8. W tabelach zawartych w art. 15a.07-15a.12 i 15a.14 należy interpolować ewentualne wartości 
pośrednie. 
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Artykuł 15a.07 

Przepisy specjalne dotyczące masztów 

1. Drewniane maszty muszą spełniać przynajmniej niżej określone wymagania minimalne: 

 
Długość * 

(m) 
Średnica przy 

pokładzie 
(cm) 

Średnica przy salingu 
(cm) 

Średnica przy 
dybach masztu 

(cm) 
10 20 17 15 
11 22 17 15 
12 24 19 17 
13 26 21 18 
14 28 23 19 
15 30 25 21 
16 32 26 22 
17 34 28 23 
18 36 29 24 
19 39 31 25 
20 41 33 26 
21 43 34 28 
22 44 35 29 
23 46 37 30 
24 49 39 32 
25 51 41 33 

 * odległość od salingu do pokładu 
 

 W przypadkach gdy maszt ma dwie reje, średnice muszą być powiększone co najmniej o 10%. 

W przypadkach gdy maszt ma więcej niż dwie reje, średnice muszą być powiększone co 
najmniej o 15 %. 

 W przypadkach masztów montowanych przez pokład, średnica pięty masztu musi wynosić 
minimum 75 % średnicy masztu na poziomie pokładu. 

2. Okucia masztu, obręcze masztowe, salingi i dyby masztu muszą być wystarczająco 
zwymiarowane i zamocowane w odpowiedni sposób. 
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Artykuł 15a.08 

Przepisy specjalne dotyczące steng masztu 

1. Drewniane stengi masztu muszą spełniać niżej określone wymagania minimalne: 

 
Długość * 

(m) 
Średnica przy 

pięcie 
(cm) 

Średnica w połowie 
długości 

(cm) 

Średnica przy 
okuciu** 

(cm) 
4 8 7 6 
5 10 9 7 
6 13 11 8 
7 14 13 10 
8 16 15 11 
9 18 16 13 

10 20 18 15 
11 23 20 16 
12 25 22 17 
13 26 24 18 
14 28 25 20 
15 31 27 21 

 * Całkowita długość stengi, bez topu. 

 ** Średnica stengi na poziomie okucia topowego. 

  

 W przypadku montażu do steng żagli rejowych należy zwiększyć wymiary przedstawione 
w tabeli o 10%. 

2. Założenie między stengą a masztem musi wynosić minimum 10-krotność wymaganej średnicy 
pięty stengi. 
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Artykuł 15a.09 

Przepisy specjalne dotyczące bukszprytów 

1. Drewniane bukszpryty muszą spełniać przynajmniej niżej określone wymagania: 

 

Długość * 
(m) 

Średnica przy 
dziobnicy  

(cm) 

Średnica w połowie 
długości 

(cm) 
4 14,5 12,5 
5 18 16 
6 22 19 
7 25 23 
8 29 25 
9 32 29 

10 36 32 
11 39 35 
12 43 39 

 * Całkowita długość bukszprytu 
 

2. Część bukszprytu znajdująca się pod pokładem musi mieć długość równą co najmniej czterem 
średnicom bukszprytu przy dziobnicy. 

3. Średnica bukszprytu przy jego noku musi wynosić minimum 60% jego średnicy przy 
dziobnicy. 

Artykuł 15a.10 

Przepisy specjalne dotyczące bomsteng 
1. Drewniane bomstengi muszą spełniać przynajmniej niżej określone wymagania: 

 

Długość * (m) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Średnica przy stewie (cm) 7 10 14 17 21 24 28 31 35 

 * Całkowita długość bomstengi  
 

2. Średnica bomstengi przy noku musi wynosić minimum 60% jej średnicy przy stewie. 
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Artykuł 15a.11 

Przepisy specjalne dotyczące bomów grota 

1. Drewniane bomy grota muszą spełniać przynajmniej niżej określone wymagania: 

 

Długość* (m) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Średnica (cm) 14 15 16 17 18 20 21 23 24 25 26 27 

 * Całkowita długość bomu grota 

2. Średnica przy sworzniu zwrotnicy musi wynosić minimum 72% średnicy wyspecyfikowanej 
w tabeli. 

3. Średnica przy rogu szotowym musi wynosić minimum 85% średnicy wyspecyfikowanej 
w tabeli. 

4. Największa średnica musi przypadać w dwóch trzecich długości od strony masztu. 

5. W przypadku: 

a) gdy kąt pomiędzy głównym bomem a likiem wolnym żagla jest mniejszy niż 65° a szot 
grota jest zamocowany na noku bomu lub 

b) gdy punkt przyłożenia szotu nie jest w jednej linii z rogiem szotowym, 

 komisja inspekcyjna może zażądać zwiększenia średnicy zgodnie z art. 15a.05 ust. 2. 

6. Komisja inspekcyjna ma prawo dopuścić mniejsze wymiary niż przedstawione w tabeli, 
w przypadku gdy powierzchnia żagla jest mniejsza niż 50 m².  

Artykuł 15a.12 

Przepisy specjalne dotyczące gafli 

1. Drewniane gafle muszą spełniać przynajmniej niżej określone wymagania: 

 
Długość* (m) 4 5 6 7 8 9 10 
Średnica (cm) 10 12 14 16 17 18 20 

  * Całkowita długość gafla 

2. Długość niepodpartej części gafla nie może być większa niż 75% długości całkowitej. 

3. Wytrzymałość na zerwanie wieloramiennikamusi być przynajmniej 1,2 raza większa od 
wytrzymałości na zerwanie pikfału. 
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4. Kąt wierzchołka wieloramiennika może wynosić najwyżej 60°. 

5. W przypadku, gdy na zasadzie odstępstwa od ust. 4 kąt wierzchołka wieloramiennika wynosi 
ponad 60°, wytrzymałość na zerwanie musi być dopasowana do sił, które mogą w takim 
wypadku wystąpić. 

6. W przypadku gdy powierzchnia żagla jest mniejsza niż 50 m², komisja inspekcyjna ma prawo 
dopuścić mniejsze wymiary niż przedstawione w tabeli. 

Artykuł 15a.13 

Wymagania ogólne dla olinowania stałego i ruchomego 

1. Olinowanie stałe i ruchome musi spełniać wymogi wytrzymałości mechanicznej zgodnie 
z art. 15a.14 i 15a.15. 

2. Połączenia lin stalowych mogą być realizowane w postaci: 

a) splotów, 

b) tulei zaciskowych lub 

c) tulei uszczelniających. 

 Wykonane sploty muszą być obwiązane, a końcówki opracowane. 

3. Każde oko liny musi być wyposażone w sercówkę. 

4. Liny muszą być rozmieszczone w sposób nie utrudniający korzystania z wejść i zejść. 

Artykuł 15a.14 

Przepisy szczególne dotyczące olinowania stałego 

1. Foksztagi i fokwanty muszą przynajmniej spełniać niżej określone wymagania: 

 
Wysokość masztu * (m) 11 12 13 14 15 16 17 18 
Wytrzymałość na zerwanie 
foksztagu (kN) 

160 172 185 200 220 244 269 294 

Wytrzymałość na zerwanie want 
(kN) 

355 415 450 485 525 540 630 720 

Ilość lin want po każdej stronie 3 3 3 3 3 3 4 4 

* odległość od topu lub salingu do pokładu 
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2. Baksztagi, topstengi, sztagi lataczy, bomstengi i watersztagi/waterbaksztagi muszą spełniać 
niżej określone wymagania minimalne: 

Wysokość masztu * (m) <13 13-18 >18 
Wytrzymałość na rozerwanie baksztagu (kN) 89 119 159 
Wytrzymałość na złamanie topstengi (kN) 89 119 159 
Długość topstengi (m) <6 6-8 >8 
Wytrzymałość na rozerwanie sztagu latacza(kN) 58 89 119 
Długość bomstengi (m) <5 5-7 >7 
Wytrzymałość na rozerwanie 
watrsztagów/waterbaksztagów (kN) 58 89 119 

 * odległość od topu lub salingu do pokładu 

3. Preferowane wykonanie lin powinno być oparte na Metodzie Budowy Lin 6 x 7 FE w klasie 
wytrzymałości 1550 N/mm². Jako alternatywę można zastosować Metodę Budowy Lin 
6 x 36 SE lub 6 x 19 FE w tej samej klasie wytrzymałości. Ze względu na większą elastyczność 
Metody 6 x 19, wytrzymałości na rozciąganie podane w tabeli powyżej należy zwiększyć 
o 10%. Inne konstrukcje lin są dopuszczalne, o ile mają porównywalne właściwości. 

4. W przypadku stosowania takielunku sztywnego wytrzymałości na rozciąganie podane w tabeli 
powyżej należy zwiększyć o 30%. 

5. Do olinowania mogą być stosowane wyłącznie zatwierdzone typy widełek, oczek oraz śrub. 

6. Śruby, widełki, oczka oraz ściągacze muszą mieć możliwość właściwego zabezpieczenia. 

7. Wytrzymałość na rozerwanie watersztagu musi by przynajmniej o 1,2 raza większa od 
wytrzymałości na złamanie sztagów kliwrów i lataczy. 

8. Dla statków o wyporności poniżej 30 m³ komisja inspekcyjna może dopuścić przedstawione 
w poniższej tabeli zmniejszone wartości wytrzymałości na zerwanie : 

 

Wyporność podzielona  
przez ilość masztów (m³) 

Zmniejszenie o 
(%) 

>20 do 30 20 
10 do 20 35 

< 10 60 
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Artykuł 15a.15 

Przepisy szczególne dotyczące olinowania ruchomego 

1. W przypadku olinowania ruchomego należy stosować liny włókienne lub stalowe. 
Wytrzymałość na rozerwanie i średnice olinowania ruchomego muszą w zależności od 
powierzchni żagla spełniać poniższe wymagania: 

 

Typ olinowania Materiał na linę Powierzchnia 
żagla (m²) 

Minimalna 
wytrzymałość na 
rozerwanie (KN) 

Średnica liny 
(mm) 

Fał sztaksla Drut stalowy do 35 
> 35 

20 
38 

6 
8 

 Włókna (polipropylen - 
PP) 

Średnica liny minimum 14 mm i jeden krążek linowy na 
każde rozpoczęte 25 m2 powierzchni 

Fał żagla gaflowego  
Fał marsżagla 

Drut stalowy do 50 
> 50 to 80 

> 80 to 120 
>120 to 160 

20 
30 
60 
80 

6 
8 

10 
12 

 Włókna (PP) Średnica liny minimum 18 mm i jeden krążek linowy na 
każde rozpoczęte 30 m2 powierzchni 

Szot sztaksla Włókna (PP) do 40 14  
  > 40 18  
 Dla powierzchni żagla powyżej 30 m2, szot powinien być wykonany jako talia lub 

mieć możliwość obsługi za pomocą wyciągu 
Szot żagla gaflowego 
i marsżagla 

Drut stalowy < 100 60 10 

  100 do 150 85 12 
  > 150 116 14 
  W przypadku szotów marsżagla niezbędne jest 

zastosowanie złączy elastycznych (od strony dziobu). 
 Włókna (PP) Średnica liny minimum 18 mm i minimum 3 krążki linowe. 

W przypadku żagli o powierzchni powyżej 60 m2, jeden 
krążek na każde 20 m2 

 

2. Olinowanie ruchome, które spełnia rolę usztywnienia, musi mieć wytrzymałość na rozerwanie 
odpowiadającą wytrzymałości odnośnego sztagu lub wanty. 

3. W przypadku zastosowania innych materiałów niż wymienione w ust. 1 muszą być dotrzymane 
wartości wytrzymałości mechanicznej podane w tabeli w ust. 1. 

 Stosowanie lin polietylenowych jest niedozwolone. 
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Artykuł 15a.16 

Okucia i elementy olinowania 

1. W przypadku zastosowania lin stalowych lub włókiennych średnice krążków (mierzone od osi 
liny do osi liny) muszą spełniać przynajmniej poniższe wymagania: 

Drut stalowy (mm) 6 7 8 9 10 11 12 
Włókno (mm) 16 18 20 22 24 26 28 
Krążek linowy (mm) 100 110 120 130 145 155 165 

2. W drodze odstępstwa od ust. 1 średnica krążków linowych może być równa 6-krotności 
średnicy liny stalowej o ile lina nie przesuwa się stale po krążku. 

3. Wytrzymałość na złamanie okuć (np. widełek, oczek, ściągaczy, kluz, śrub, pierścieni i szekli) 
musi być zgodna z wytrzymałością na rozerwanie przymocowanego do nich olinowania stałego 
lub ruchomego. 

4. Mocowanie podwięzi burtowych sztagów i want musi być wykonane w taki sposób, aby 
przenosić obciążenia, którym będą poddawane. 

5. Do każdego oczka może być przymocowana tylko jedna szekla i przynależne do niej sztag lub 
wanta. 

6. Bloczki fałów i topenant muszą być w bezpieczny sposób przymocowane do masztu, 
a wieloramienniki obrotowe używane do ich mocowania muszą być w dobrym stanie 
technicznym. 

7. Elementy mocujące śrub oczkowych, rożki, nagle oraz kołkownice muszą być wykonane w taki 
sposób, aby były zdolne do przeniesienia sił, którym będą poddawane. 

Artykuł 15a.17 

Żagle 

1. Należy zapewnić, aby żagle mogły być stawiane w sposób prosty, szybki i bezpieczny. 

2. Powierzchnia żagli musi być odpowiednia dla typu statku oraz jego wyporności. 
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Artykuł 15a.18 

Wyposażenie  

1. Statki wyposażone w bomstengę lub bukszpryt muszą być wyposażone w odpowiednią siatkę 
i wystarczającą liczbę urządzeń podtrzymujących i napinających. 

2. Wyposażenie wymienione w ust. 1 może być zbędne w przypadku, gdy bomstenga lub 
bukszpryt są wyposażone w handreling i pertę zwymiarowane w taki sposób, aby pozwolić na 
przymocowanie pasów bezpieczeństwa. 

3. Do wykonania prac na olinowaniu niezbędne jest zapewnienie siodełka. 

Artykuł 15a.19 

Testy 

1. Stan techniczny olinowania powinien być sprawdzany przez komisję inspekcyjną, co 2,5 roku. 
Minimalny zakres kontroli powinien obejmować: 

a) żagle wraz z likami, rogami szotowymi i oczkami do refowania; 

b) stan masztów i drzewc; 

c) stan olinowania stałego i ruchomego wraz z połączeniami lin stalowych; 

d) możliwość szybkiego i bezpiecznego refowania żagla; 

e) prawidłowe mocowanie bloków fałów i topenant; 

f) mocowanie kolumn masztów i inne punkty mocowania dla olinowania stałego 
i ruchomego stale połączone z konstrukcją statku; 

g) wciągarki do obsługi żagli; 

h) inne urządzenia, w które statek jest wyposażony na potrzeby żeglugi takie jak miecze 
i elementy do ich obsługi; 
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i) środki podjęte w celu zapobieżenia ocieraniu się drzewców, olinowania statycznego 
i ruchomego oraz żagli; 

j) wyposażenie zgodnie z art. 15a.18. 

2. Część drewnianego masztu przechodząca przez pokład i znajdująca się pod nim musi być 
okresowo kontrolowana z częstotliwością ustaloną przez komisję inspekcyjną, niemniej nie 
rzadziej niż przy okazji każdej inspekcji określonej w art. 2.09. Do tego celu należy 
zdemontować maszt. 

3. Na pokładzie musi się znajdować świadectwo wystawione, opatrzone datą i podpisane przez 
komisję inspekcyjną po ostatniej dokonanej inspekcji zgodnie z ust. 1. 
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ROZDZIAŁ 16 

P O S T A N O W I E N I A  S Z C Z E G ÓŁO W E  D L A  J E D N O S T E K  
P R Z E Z N A C Z O N Y C H  D O  ŁĄC Z E N I A  W  Z E S T A W Y  P C H A N E ,  

H O L O W A N E  L U B  S P R ZĘŻO N E  

Artykuł 16.01 

Jednostki pchające 

1. Jednostki przeznaczone do pchania powinny być zaopatrzone w odpowiednie urządzenia do 
pchania. Muszą być tak zaprojektowane i wyposażone, aby: 

a) umożliwić łatwe i bezpieczne przejście na pchaną jednostkę, również gdy użyto urządzeń 
sprzęgających; 

b) umożliwić zajęcie stałego położenia względem sprzężonej(ych) jednostki(ek); 

c) uniknąć przemieszczania się jednostek względem siebie. 

2. Jeśli do sprzęgania stosowane są liny sprzęgające, jednostka przeznaczona do pchania musi być 
wyposażona w co najmniej dwie specjalne wciągarki lub podobne urządzenia przeznaczone do 
naciągania lin. 

3. Sprzęt sprzęgający powinien umożliwiać utworzenie sztywnego połączenia z pchaną(ymi) 
jednostką(ami). 

 W przypadku zestawów pchanych składających się z jednostki pchającej i tylko jednej 
jednostki pchanej urządzenia sprzęgające mogą umożliwiać również sprzężenie elastyczne. 
Urządzenia napędowe niezbędne do tego pobierają z łatwością moc przesyłową oraz są proste 
i bezpieczne w obsłudze. Art. 6.02-6.04 stosuje się odpowiednio w odniesieniu do tych 
urządzeń napędowych. 

4. Pchacze, zgodnie z art. 3.03 ust. 1 lit. a), nie muszą posiadać grodzi zderzeniowej. 

Artykuł 16.02 

Jednostki pchane 

1. Do barek pchanych nieposiadających urządzeń sterowniczych, pomieszczeń dla załogi, 
maszynowni lub kotłowni nie mają zastosowania przepisy: 

a) rozdziałów 5-7 i 12; 

b) art. 8.08 ust. 2-8, art. 10.02, art. 10.05 ust. 1. 
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 Jeśli na barkach znajdują się urządzenia sterownicze, pomieszczenia dla załogi, maszynownie 
lub kotłownie, stosuje się odpowiednie wymagania niniejszego załącznika. 

2. Barek pchanych przewożonych statkiem o długości L nieprzekraczającej 40 m dotyczy 
ponadto: 

a) Jeżeli część czołowa może przyjąć ciężar co najmniej 2,5 razy większy niż gródź 
zderzeniowa statku żeglugi śródlądowej przy takim samym zanurzeniu, zbudowanym 
zgodnie z przepisami uznanej instytucji klasyfikacyjnej, można nie używać wodoszczelnej 
grodzi poprzecznej, o której mowa w art. 3.03 ust. 1.  

b) Na zasadzie odstępstwa od przepisów art. 8.08 ust. 1 zwalnia się z obowiązku 
odpompowywania trudno dostępnych pomieszczeń z podwójnym dnem, jeśli ich objętość 
nie przekracza 5% wyporności objętościowej barki pchanej przewożonej statkiem przy 
maksymalnym dopuszczalnym zanurzeniu.  

3. Jednostki, które mają być pchane, powinny być wyposażone w urządzenia sprzęgające 
zapewniające bezpieczne połączenie z innymi jednostkami. 

Artykuł 16.03 

Jednostki przemieszczające jednostki sprzężone 

Jednostki przeznaczone do przemieszczania sprzężonych jednostek powinny być wyposażone 
w pachoły lub podobne urządzenia w liczbie i ustawieniu umożliwiającym bezpieczne połączenie 
ze sprzężonymi jednostkami. 

Artykuł 16.04 

Jednostki przemieszczane w zestawie 

Jednostki, które mają być przemieszczane w zestawie, muszą być wyposażone w urządzenia 
sprzęgające, pachoły lub podobne urządzenia w liczbie i ustawieniu zapewniającym bezpieczne 
połączenie z jednostką lub pozostałymi jednostkami zestawu. 
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Artykuł 16.05 

Jednostki przeznaczone do holowania 

1. Jednostki przeznaczone do holowania powinny spełniać następujące wymagania: 

a) Sprzęt holowniczy powinien być rozmieszczony w taki sposób, aby jego użytkowanie nie 
zagrażało bezpieczeństwu jednostki, załogi lub ładunku. 

b) Jednostki holujące powinny być wyposażone w hak holowniczy, który może być 
bezpiecznie zwolniony ze sterówki; nie obowiązuje to w przypadku, gdy konstrukcja lub 
inne urządzenia zabezpieczają jednostkę przed wywróceniem. 

c) Sprzęt holowniczy składa się z wciągarki lub haka holowniczego. Sprzęt holowniczy 
znajduje się przed płaszczyzną obrotową śruby. Nie dotyczy to holowników sterowanych 
przez urządzenie napędowe, jak ster-śrubę czy pędnik cykloidalny. 

d) Na zasadzie odstępstwa od lit. c), w przypadku jednostek przeznaczonych tylko do asysty 
holowniczej jednostek z napędem mechanicznym - zgodnie z policyjnymi przepisami 
dotyczącymi żeglugi właściwymi dla Państw Członkowskich - jako sprzęt holowniczy 
wystarczy pachoł lub podobne urządzenie. Lit. b) obowiązuje odpowiednio. 

e) W przypadku niebezpieczeństwa zaplątania się lin holowniczych w części rufowej, należy 
umieścić poręcze holownicze wraz z zaciskami lin. 

2. Statki o całkowitej długości L przekraczającej 86 m nie mogą być dopuszczone do holowania 
w dół rzeki. 

Artykuł 16.06 

Próby w ruchu zestawów 

1. W przypadku wydawania pozwolenia dla pchacza lub statku o napędzie mechanicznym 
przeznaczonego do przemieszczania jednostek w zestawie sprzężonym lub wprowadzania 
odpowiednich adnotacji do świadectwa klasyfikacyjnego komisja inspekcyjna określa, czy 
i jakie formacje mają być przedstawione i zarządza próby w ruchu, które uważa za stosowne, 
zgodnie z art. 5.02, w zestawie z wnioskowaną(ymi) formacją(ami). Formacje muszą wówczas 
spełniać przepisy art. 5.02-5.10. 
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 Komisja inspekcyjna upewnia się, czy zabezpieczone jest sztywne połączenie podczas 
manewrów, zgodnie z przepisami rozdziału 5. 

2. Jeśli podczas prób w ruchu, o których mowa w ust. 1, zastosowane zostaną specjalne instalacje 
w jednostkach przemieszczanych w zestawie, takie jak urządzenia sterownicze, mechaniczne 
urządzenia napędowe, sprzęt sterowy i złącza elastyczne, aby spełnić wymagania zawarte 
w art. 5.02-5.10, do świadectwa wspólnotowego jednostki przemieszczającej zestaw 
wprowadza się informacje dotyczące: formacji, pozycji, nazwy i numerów rozpoznawczych 
dopuszczonych jednostek, które wyposażono w te specjalne instalacje.  

Artykuł 16.07 

Wpisy do świadectwa wspólnotowego 

1. Jeśli jednostka przemieszcza zestaw lub jest przemieszczana w zestawie, należy zamieścić 
w świadectwie wspólnotowym informację, że jest do tego dostosowana zgodnie 
z wymaganiami, o których mowa w art. 16.01-16.06.  

2. Do świadectwa wspólnotowego jednostki przemieszczającej wprowadza się następujące 
informacje: 

a) dopuszczone zestawy i formacje; 

b) rodzaj sprzężeń; 

c) maksymalne stwierdzone siły połączenia oraz  

d) w odpowiednim przypadku, minimalną siłę rozrywającą lin sprzęgających w połączeniu 
wzdłużnym, jak również liczbę prowadnic lin. 
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ROZDZIAŁ 17 

P O S T A N O W I E N I A  S Z C Z E G ÓŁO W E   
D L A  U R ZĄD Z EŃ  PŁY W A JĄC Y C H  

Artykuł 17.01 

Przepisy ogólne 

Rozdziały 3, 7-14 i 16 stosuje się do urządzeń pływających w odniesieniu do budowy 
i wyposażenia. Urządzeń pływających z napędem mechanicznym dotyczą dodatkowo przepisy 
rozdziałów 5 i 6. Napędy pozwalające jedynie na niewielkie przemieszczenia nie są uznawane za 
napędy mechaniczne. 

Artykuł 17.02 

Odstępstwa 

1. Komisja inspekcyjna może zgodzić się na odstępstwa od następujących przepisów: 

a) art. 3.03 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio;  

b) art. 7.02 stosuje się odpowiednio; 

c) maksymalny poziom ciśnienia akustycznego, zgodnie z art. 12.02 ust. 5 zdanie drugie, 
może być przekroczony podczas działania urządzeń roboczych, jeśli wówczas nikt nie 
nocuje na pokładzie;  

d) pozostałe przepisy dotyczące budowy, urządzenia i wyposażenia, pod warunkiem że 
w każdym przypadku zapewniony jest jednakowy poziom bezpieczeństwa. 

2. Komisja inspekcyjna może odstąpić od stosowania następujących przepisów: 

a) art. 10.01 ust. 1, jeśli podczas działania urządzeń roboczych urządzenie pływające może 
być bezpiecznie zakotwiczone za pomocą kotwicy lub pali cumowniczych. Urządzenie 
pływające z własnym napędem mechanicznym musi jednak posiadać co najmniej jedną 
kotwicę, zgodnie z art. 10.01 ust. 1, gdzie współczynnik k równy jest 45, a T oznacza 
najmniejszą wysokość boczną; 
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b) art. 12.02 ust. 1 druga część zdania, jeśli pomieszczenia można wystarczająco oświetlić 
elektrycznie. 

3. Dodatkowo obowiązuje: 

a) w art. 8.06 ust. 2 zdanie drugie: pompa zęzowa musi być napędzana mechanicznie; 

b) w art. 8.08 ust. 3: natężenie dźwięku podczas działania urządzeń roboczych może 
przekroczyć wartość 65 dB(A) w odległości 25 m od burty urządzenia wolno pływającego; 

c) w art. 10.03 ust. 1: w przypadku pracujących urządzeń wolno stojących na pokładzie musi 
znajdować się co najmniej jedna gaśnica przenośna. 

d) w art. 14.02 ust. 2: oprócz instalacji gazu płynnego do użytku wewnętrznego na statku 
mogą znajdować się również instalacje gazu płynnego. Urządzenia te wraz z osprzętem 
spełniają przepisy właściwego Państwa Członkowskiego. 

Artykuł 17.03 

Inne postanowienia 

1. Urządzenia pływające, na których podczas pracy znajdują się ludzie, powinny być wyposażone 
w ogólny system alarmowy. Sygnał alarmu musi się wyraźnie różnić od innych sygnałów 
i musi wywoływać we wszystkich pomieszczeniach dla załogi i na stanowiskach pracy poziom 
ciśnienia akustycznego, który jest o co najmniej 5dB(A) wyższy od maksymalnego poziomu 
hałasu występującego na miejscu. Powinna istnieć możliwość uruchomienia systemu 
alarmowego ze sterówki i najważniejszych stanowisk obsługi.  

2. Urządzenia robocze muszą ze względu na swoje obciążenie posiadać wystarczającą 
wytrzymałość i spełniać przepisy dyrektywy 98/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 22 lipca 1998 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących 
się do maszyn1. 

3. Stateczność i wytrzymałość urządzeń i, odpowiednio, ich umocowań muszą być takie, aby 
urządzenia te wytrzymywały efekty spodziewanego przechyłu, przegłębienia lub 
przemieszczeń urządzenia pływającego. 

                                                 
1  Dz.U. L 207 z 23.7.1998, str. 1. Dyrektywa zmieniona dyrektywą 98/79/WE (Dz.U. L 331 z 

7.12.1998, str. 1). 
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4. Jeżeli ładunek podnoszony jest za pomocą dźwigu, to maksymalne dopuszczalne obciążenie 
wynikające ze stateczności i wytrzymałości musi być w wyraźnie widoczny sposób 
umieszczone na tablicy na pokładzie i na stanowiskach sterowniczych. Jeżeli udźwig można 
zwiększyć poprzez przyłączenie dodatkowych konstrukcji pływających, należy podać te 
wartości z dodatkowymi konstrukcjami pływającymi, jak i bez nich. 

Artykuł 17.04 

Pozostały prześwit bezpieczny 

1. Dla celów niniejszego rozdziału, w drodze odstępstwa od art. 1.01 niniejszego załącznika, 
pozostały prześwit bezpieczny to najmniejsza pionowa odległość między lustrem wody 
a najniższym punktem, powyżej którego urządzenie pływające przestaje być wodoszczelne, 
uwzględniając przegłębienie i przechył, wynikające z momentów, o których mowa w art. 17.07 
ust. 4. 

2. Zgodnie z art. 17.07 ust. 1, wystarczy, gdy pozostały prześwit bezpieczny dla otworów 
strugoszczelnych i odpornych na działanie warunków atmosferycznych wynosi 300 mm. 

3. Pozostały prześwit bezpieczny dla otworów, które nie są strugoszczelne ani odporne na 
warunki atmosferyczne, musi wynosić co najmniej 400 mm. 

Artykuł 17.05 

Pozostała wolna burta 

1. Dla celów niniejszego rozdziału, w drodze odstępstwa od art. 1.01 niniejszego załącznika, 
pozostała wolna burta to najmniejsza pionowa odległość między lustrem wody a krawędzią 
pokładu, uwzględniając przegłębienie i przechył, wynikające z momentów, o których mowa 
w art. 17.07 ust. 4. 

2. Zgodnie z art. 17.07, wystarczy, gdy pozostała wolna burta wynosi co 300 mm. 

3. Możliwe jest zmniejszenie pozostałej wolnej burty, jeśli spełniony jest art. 17.08. 

4. Jeżeli istnieje wyraźna różnica między kształtem scalonych materiałów pływających a pontonu, 
jak w przypadku cylindrycznych scalonych materiałów pływających lub scalonych materiałów 
pływających, której przekrój wykazuje więcej niż cztery boki, komisja inspekcyjna może żądać 
lub zatwierdzić pozostałą wolną burtę, która nie spełnia przepisów ust. 2. Dotyczy to także 
urządzenia pływającego zawierającego kilka konstrukcji pływających. 
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Artykuł 17.06 

Próba przechyłu 

1. Dowód stateczności, zgodnie z art. 17.07 i 17.08, jest przeprowadzany na podstawie 
odpowiednio przeprowadzonej próby przechyłu. 

2. Jeśli podczas próby przechyłu niemożliwe jest uzyskanie właściwego kąta przechyłu lub jeśli 
przeprowadzenie próby przechyłu jest niemożliwe z powodu trudności technicznych, zastępczo 
można dokonać obliczenia masy i środka ciężkości statku. Wynik obliczenia masy jest 
sprawdzany za pomocą pomiarów zanurzenia, przy czym różnica nie może przekraczać ± 5%. 

Artykuł 17.07 

Dowód stateczności 

1. Należy stwierdzić, czy przy obciążeniach występujących podczas pracy i podróży zapewniony 
jest wystarczający pozostały prześwit bezpieczny i wystarczająca pozostała wolna burta. Suma 
kątów przechyłu i przegłębienia nie może przy tym przekroczyć 10°, a dno konstrukcji wodnej 
nie może się wynurzać. 

2. Dowód stateczności zawiera następujące dane i dokumenty: 

a) rysunki skalowane pływaków i urządzeń roboczych oraz szczegółowe dane wymagane do 
dowodu stateczności, takie jak objętości zbiorników, otwory umożliwiające dostęp do 
wnętrza statku; 

b) dane lub krzywe hydrostatyczne; 

c) krzywe ramion prostujących dla zapewnienia stateczności statycznej, jeśli wymagane 
zgodnie z ust. 5 lub art. 17.08; 

d) opis warunków pracy wraz z odpowiednimi danymi na temat masy i środka ciężkości, 
w tym danymi dotyczącymi statku bez załadunku i podczas transportu; 

e) obliczenia momentu przechylającego, przegłębiającego i prostującego, wraz z danymi 
dotyczącymi występujących kątów przechyłu i przegłębienia oraz pozostałego prześwitu 
bezpiecznego i pozostałej wolnej burty; 

f) zestawienie wyników obliczeń z wyszczególnieniem ograniczeń pracy i załadunku. 
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3. Dowód stateczności jest oparty na co najmniej następujących hipotetycznych załadunkach: 

a) gęstość urobku dla pogłębiarki: 

 - piasek i żwir: 1,5 t/m³, 

  - bardzo mokry piasek 2,0 t/m³, 

 - ziemia średnio: 1,8 t/m³, 

 - mieszanina piasku i wody w rurociągach: 1,3 t/m³; 

b) w przypadku pogłębiarek chwytakowych wartości podane w lit. a) są zwiększone o 15%; 

c) w przypadku pogłębiarek hydraulicznych - na maksymalnej sile posuwu. 

4.1 Test stateczności uwzględnia następujące momenty wynikające z: 

a) załadunku; 

b) asymetrycznej konstrukcji; 

c) naporu wiatru; 

d) ruchu obrotowego w przypadku urządzeń z własnym napędem mechanicznym; 

e) przeciwnego prądu, o ile wymagane; 

f) balastu i zapasów; 

g) obciążenia pokładu i, w odpowiednich przypadkach, ładunku; 

h) swobodnej powierzchni cieczy; 

i) sił bezwładności; 

j) pozostałych urządzeń mechanicznych. 

 Należy dodać momenty, które mogą działać w tym samym czasie. 
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4.2 Moment wynikający z naporu wiatru oblicza się zgodnie z następującym wzorem: 







 +⋅⋅=
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 gdzie: 

c = współczynnik oporu zależny od kształtu; 

Dla szkieletu konstrukcji c = 1,2, a dla dźwigara pełnościennego c = 1,6. Obydwie 
wielkości uwzględniają wpływ podmuchów wiatru. 

Jako powierzchnię podlegającą działaniu wiatru uznaje się powierzchnię wyznaczoną 
przez linię obrysu szkieletu konstrukcji. 

pw = określony napór wiatru, przyjmuje się jednolitą wartość 0,25 kN/m²; 

A = powierzchnia boczna powyżej wodnicy maksymalnego zanurzenia w m²; 

Lw = odległość między środkiem ciężkości powierzchni bocznej A a wodnicą 
maksymalnego zanurzenia w m. 

4.3 Aby wyznaczyć momenty wynikające z ruchu obrotowego urządzenia pływającego z napędem 
mechanicznym, zgodnie z ust. 4.1 lit. d), stosuje się wzór określony w art. 15.03 ust. 6. 

4.4 Moment wynikający z prądu przeciwnego, zgodnie z ust. 4.1 lit. e) należy uwzględnić tylko 
w przypadku urządzeń pływających zakotwiczonych lub zacumowanych w trakcie ich pracy 
w poprzek prądu wody.  

4.5 Obliczając momenty wynikające z płynnego balastu i zapasów, zgodnie z ust. 4.1 lit. f), określa 
się najmniej korzystny dla stateczności poziom wypełnienia zbiorników oraz uwzględnia 
w wyliczeniach odpowiedni moment. 

4.6 Jeśli oczekiwane jest przemieszczanie się ładunku i urządzeń roboczych, które wpłynie na 
zmianę stateczności, należy to we właściwy sposób uwzględnić, wyznaczając moment 
wynikający z sił bezwładności, zgodnie z ust. 4.1 lit. i). 
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