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5. Momenty prostujące dla pływaków z pionowymi ścianami bocznymi można obliczyć, 
używając następującego wzoru: 

[ ]kNmsinMGD10Ma ϕ⋅⋅⋅=  

 gdzie: 

MG  = wysokość metacentryczna w m; 

ϕ   = kąt przechyłu w stopniach. 

 Wzór ten obowiązuje dla kątów przechyłów do 10° lub do wartości kąta przechyłu 
odpowiadającj zanurzeniu krawędzi pokładu lub wynurzeniu dna. O wyniku decyduje mniejszy 
kąt. Wzór można stosować dla skośnych ścian bocznych dla kątów przechyłu do 5°; 
w pozostałych przypadkach obowiązują warunki brzegowe, zgodnie z ust. 3 i 4. 

 Jeśli szczególny kształt scalonych materiałów pływających nie pozwala na takie uproszczenie, 
wymagane jest zastosowanie krzywych ramion prostujących zgodnie z ust. 2 lit. c). 

Artykuł 17.08 

Dowody stateczności w przypadku zmniejszonej pozostałej wolnej burty 

Jeśli stosowana jest zmniejszona pozostała wolna burta, zgodnie z art. 17.05 ust. 3, należy dla 
wszystkich warunków działania dowieść, że: 

a) po korekcie dla swobodnych powierzchni cieczy wysokość metacentryczna wynosi co 
najmniej 0,15 m; 

b) dla wartości przechyłów pomiędzy 0° i 30° ramię prostujące wynosi co najmniej 

h  =  0,30  - 0,28  .  ϕn     [m]. 

 ϕ n  to wartość kąta przechyłu, od której krzywa ramion prostujących przyjmuje wartości 
ujemne (zakres stateczności). Nie powinna być ona mniejsza niż 20° lub 0,35 rad; we 
wzorze stosuje się wartości co najwyżej 30° lub 0,52 rad, gdzie jednostką ϕ n  jest radian 
(rad) (1°=0,01745 rad); 
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c) suma kątów przechyłu i przegłębienia nie przekracza 10°; 

d) istnieje pozostały prześwit bezpieczny, zgodnie z art. 17.04;  

e) istnieje pozostała wolna burta długości co najmniej 0,05 m; 

f) dla wartości kątów przechyłów pomiędzy 0° i 30° istnieje pozostałe ramię o długości co 
najmniej 

h = 0,20 - 0,23 .  ϕn      [m]. 

 ϕn  to wartość kąta przechyłu, od którego krzywa ramion prostujących przyjmuje wartości 
ujemne; we wzorze stosuje się wartości co najwyżej 30° lub 0,52 rad. 

 Pozostałe ramię prostujące to maksymalna różnica między krzywą ramienia prostującego 
i krzywą przechyłu dla przechyłu o wartości między 0° i 30°. Jeśli otwór prowadzący do 
wnętrza statku znajduje się pod wodą przy kącie przechyłu mniejszym od kąta przechyłu 
przy maksymalnej różnicy, jako ten kąt przechyłu traktuje się wymagane pozostałe ramię. 

Artykuł 17.09 

Oznakowanie i wskaźniki zanurzenia 

Oznakowanie i wskaźniki zanurzenia powinny być przymocowane zgodnie z, odpowiednio, 
art. 4.04 i 4.06. 

Artykuł 17.10 

Urządzenia pływające bez dowodu stateczności 

1.  Można nie stosować przepisów art. 17.04-17.08 dla urządzeń pływających: 

a) których urządzenie robocze nie może w żaden sposób zmienić ich przechyłu lub 
przegłębienia i 

b) w przypadku których można wykluczyć przesunięcie środka ciężkości. 

2. Jednakże, 

a) przy maksymalnym obciążeniu prześwit bezpieczny powinien wynosić 300 mm, a wolna 
burta 150 mm; 

b) dla otworów, które nie są strugoszczelne ani odporne na działanie warunków 
atmosferycznych, prześwit bezpieczny powinien wynosić 500 mm. 
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ROZDZIAŁ 18 

P R Z E P I S Y  S P E C J A L N E  D O T Y C ZĄC E  ŁO D Z I  R O B O C Z Y C H  

Artykuł 18.01 

Warunki pracy 

Łodzie robocze opisane w świadectwie wspólnotowym, określonym w cześci I lub II załącznika V, 
mogą pływać poza miejscem pracy tylko, jeśli są niezaładowane. Ograniczenie to powinno być 
umieszczone w świadectwie wspólnotowym. 

W tym celu łodzie robocze powinny posiadać zaświadczenie wydane przez upoważnione organy, 
określające czas trwania prac i granice geograficzne miejsca pracy jednostki. 

Artykuł 18.02 

Zastosowanie części II 

Konstrukcja i wyposażenie łodzi roboczych powinny być zgodne z rozdziałem 3-14 części II, chyba 
że inaczej określono w tym rozdziale. 

Artykuł 18.03 

Odstępstwa 

1. a) art. 3.03 ust. 1 stosuje się odpowiednio;  

b) rozdz. 5 i 6 stosuje się odpowiednio, jeśli jednostka ma napęd mechaniczny; 

c) art. 10.02 ust. 2 lit. a) i b) stosuje się odpowiednio; 

d) komisja inspekcyjna może zgodzić się na odstępstwa od pozostałych wymagań 
dotyczących konstrukcji, rozmieszczenia i wyposażenia pod warunkiem zapewnienia 
jednakowego poziomu bezpieczeństwa w każdym przypadku. 
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2. Komisja inspekcyjna może odstąpić od następujących przepisów: 

a) art. 8.08 ust. 2-8, jeśli nie jest wymagana żadna załoga;b) art. 10.01 ust. 1 i 3 jeśli łódź 
roboczą można bezpiecznie zakotwiczyć za pomocą kotwic lub pali cumowniczych. 
Jednakże łodzie robocze z własnym napędem mechanicznym muszą mieć co najmniej 
jedną kotwicę spełniającą wymagania art. 10.01 ust. 1, gdzie współczynnik empiryczny k 
równy jest 45, a T oznacza najmniejszą wysokość boczną; 

c) art. 10.02 ust. 1 lit. c) jeśli łódź robocza nie posiada napędu mechanicznego. 

Artykuł 18.04 

Prześwit bezpieczny i wolna burta 

1. Jeśli łódź robocza używana jest jako barka rekultywacyjna lub szalanda dennoklapowa, 
prześwit bezpieczny poza przestrzenią ładunkową ładowni powinien wynosić co najmniej 
300 mm, a wolna burta co najmniej 150 mm. Komisja inspekcyjna może dopuścić mniejszą 
wolną burtę, jeśli obliczenia udowodnią, że stateczność zapewniona dla ładunku o masie 
1,5 t/m3 jest odpowiednia oraz że woda nie dociera do żadnej części pokładu. Należy 
uwzględnić działanie ładunku płynnego. 

2. Przepisy art. 4.01 i 4.02 stosuje się odpowiednio dla łodzi roboczych nie ujętych w ust. 1. 
Komisja inspekcyjna może określić odstępstwa od powyższych wartości prześwitu 
bezpiecznego i wolnej burty. 

Artykuł 18.05 

Łodzie towarzyszące 

Łodzie towarzyszące nie są wymagane na łodziach roboczych, jeśli: 
a) łodzie robocze nie mają napędu mechanicznego, lub 

b) łodzie towarzyszące dostępne są gdzie indziej w miejscu pracy.  

Zwolnienie to powinno być umieszczone na świadectwie wspólnotowym. 
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ROZDZIAŁ 19 

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

(skreślony) 

 

ROZDZIAŁ 19a 

P R Z E P I S Y  S P E C J A L N E  D O T Y C ZĄC E  B A R E K  K A N AŁO W Y C H  

(skreślony) 

ROZDZIAŁ 19b 

P R Z E P I S Y  S P E C J A L N E  D O T Y C ZĄC E  S T A T K Ó W  PŁY W A JĄC Y C H  P O  
D R O G A C H  W O D N Y C H  W  R E J O N I E  4  

Artykuł 19b.01 

Zastosowanie rozdziału 4 

1. Poprzez uchylenie zapisów art. 4.01 ust. 1 i 2 prześwit bezpieczny drzwi i otworów innych niż 
włazy ładowni na statku pływającym po drogach wodnych w rejonie 4 jest zmniejszony jak 
następuje: 

a) do 150 mm dla otworów strugoszczelnych i odpornych na działanie warunków 
atmosferycznych, 

b) do 200 mm dla otworów, które nie mogą być strugoszczelne i odporne na działanie 
warunków atmosferycznych 

2. Na zasadzie odstępstwa od zapisów art. 4.02 minimalna wolna burta statku pływającego po 
drogach wodnych w rejonie 4 wynosi 0 mm, jeśli zgodnie z ust. 1 zachowany jest prześwit 
bezpieczny  
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ROZDZIAŁ 20 

P R Z E P I S Y  S P E C J A L N E  D O T Y C ZĄC E  S T A T K Ó W  P EŁN O M O R S K I C H  

(skreślony) 

ROZDZIAŁ 21 

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

Artykuł 21.01 

Przepisy ogólne 

Dla konstrukcji i wyposażenia statków rekreacyjnych stosuje się tylko przepisy art. 21.02 i 21.03. 

Artykuł 21.02 

Zastosowanie części II 

1. Statków rekreacyjnych dotyczą przepisy: 

a) z rozdziału 3: 

 art. 3.01, art. 3.02 ust. 1 lit. a) i ust. 2, art. 3.03 ust. 1 lit. a) i ust. 6 oraz art. 3.04 ust. 1; 

b) rozdz. 5; 

c) z rozdziału 6: 

 art. 6.01 ust. 1 i art. 6.08; 
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d) z rozdziału 7: 

 art. 7.01 ust. 1 i 2, art. 7.02; art. 7.03 ust. 1 i 2; art. 7.04 ust. 1; art. 7.05 ust. 2; art. 7.13, 
jeśli na statku znajduje się jednoosobowe stanowisko radarowe; 

e) z rozdziału 8: 

 art. 8.01 ust. 1 i 2; art. 8.02 ust. 1 i 2; art. 8.03 ust. 1 i 3; art. 8.04; art. 8.05 ust. 1-10 i 13; 
art. 8.08 ust. 1, 2, 5, 7, 10, art. 8.09 ust. 1 i art. 8.10; 

f) z rozdziału 9: 

 art. 9.01 ust. 1stosuje się odpowiednio; 

g) z rozdziału 10: 

 art. 10.01 ust. 2, 3 i 5-14, art. 10.02 ust. 1 lit. a)-c) i ust. 2 lit. a) i e)-h), art. 10.03 ust. 1 
lit. a), b) i d), przy czym na pokładzie muszą znajdować się co najmniej dwie gaśnice; 
art. 10.03 ust. 2-6, art. 10.03a, art. 10.03b i art. 10.05; 

h) rozdział 13; 

i) rozdział 14.  

2. Pierwsza inspekcja i inspekcje okresowe statków rekreacyjnych objętych dyrektywą 94/25/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lipca 1994 r. w sprawie zbliżenia przepisów 
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do 
łodzi rekreacyjnych1 dotyczą tylko: 

a) art. 6.08, jeśli zainstalowany jest wskaźnik obrotu; 

b) art. 7.01 ust. 2, art. 7.02, art. 7.03 ust. 1 i art. 7.13, jeśli na statku znajduje się 
jednoosobowe stanowisko radarowe; 

                                                 
1  Dz.U. L 165 z 30.06.1994, str.15. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 

1882/2003. 
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c) art. 8.01 ust. 2, art. 8.02 ust. 1, art. 8.03 ust. 3, art. 8.05 ust. 5, art. 8.08 ust. 2, art. 8.10; 

d) art. 10.01 ust. 2, 3, 6 i 14, art. 10.02 ust. 1 lit. b) i c), . 2 lit. a) i e)-h), art. 10.03 ust. 1 lit. b) 
i d), ust. 2-6, art. 10.07; 

e) rozdział 13; 

f) z rozdziału 14: 

aa) art. 14.12; 

bb) art. 14.13, kontrola odbiorcza instalacji gazu płynnego musi być przeprowadzona 
zgodnie z wymaganiami dyrektywy 94/25/WE, raport odbiorczy należy przedstawić 
komisji inspekcyjnej; 

cc) art. 14.14 i 14.15; instalacje gazu płynnego muszą spełniać wymagania dyrektywy 
94/25/WE; 

dd) cały rozdział 14, jeśli instalacja gazu płynnego jest zamontowana na statku 
rekreacyjnym będącym w eksploatacji. 

Artykuł 21.03 

(skreślony) 
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ROZDZIAŁ 22 

S T A T E C Z N OŚĆ  K O N T E N E R O W C Ó W  

Artykuł 22.01 

Przepisy ogólne 

1. Przepisy tego rozdziału stosuje się dla kontenerowców, jeżeli zgodnie z przepisami 
nawigacyjnymi obowiązującymi w Państwach Członkowskich wymagane są dokumenty 
stateczności. 

 Dokumenty stateczności muszą być sprawdzone lub przedłożone do sprawdzenia przez komisję 
inspekcyjną oraz opatrzone odpowiednią pieczęcią. 

2. Dokumenty stateczności muszą dostarczyć kapitanowi zrozumiałych informacji o stateczności 
statku przy każdym rodzaju załadunku. 

 Dokumenty stateczności muszą zawierać co najmniej : 

a) informacje o dopuszczalnym współczynniku stateczności, dopuszczalnych wartościach 
KG oraz dopuszczalnych wysokościach środka ciężkości ładunku; 

b) dane dotyczące dostępnych miejsc do wypełnienia wodą balastową; 

c) arkusze sprawdzania stateczności; 

d) instrukcje obliczeń lub ich przykłady dla potrzeb kapitana. 

3. Stwierdzenie stateczności transportu zarówno zabezpieczonych, jak i niezabezpieczonych 
kontenerów znajdujących się na tym samym statku powinno być obliczane innymi metodami 
dla zabezpieczonych, a innymi dla niezabezpieczonych kontenerów 

4. Załadunek kontenerów uważa się za zabezpieczony tylko w wypadku, jeśli poszczególne 
kontenery są mocno przyczepione do kadłuba statku za pomocą linek mocujących lub urządzeń 
sczepiających, a ich pozycja podczas podróży nie może zostać zmieniona. 
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Artykuł 22.02 

 Warunki szczegółowe i metoda obliczania potwierdzenia stateczności dla transportu kontenerów 
niezabezpieczonych 

1. Wszystkie sposoby obliczania stateczności statku w przypadku kontenerów 
niezabezpieczonych muszą uwzględniać następujące warunki szczegółowe: 

a) wysokość metacentryczna KG  nie powinna być mniejsza niż 1,00 m. 

b) Kąt przechyłu nie powinien przekroczyć 5°, a krawędź pokładu nie powinna być 
zanurzona w wyniku jednoczesnego działania siły odśrodkowej przy skręcaniu statku, 
naporu wiatru i swobodnej powierzchni cieczy. 

c) przechył wynikający z działania siły odśrodkowej spowodowanej skręcaniem statku należy 
określić zgodnie z następującym wzorem: 







 −⋅⋅=

2
T'KG

L
vch

WL

2

KZKZ  [m]  

 gdzie: 

  cKZ  parametr (cKZ =  0,04) [s2/m]; 

  v  maksymalna prędkość statku względem wody [m/s]; 

 KG  wysokość środka ciężkości statku z ładunkiem powyżej jego podstawy [m]; 

  T '  zanurzenie statku z ładunkiem [m]; 
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d) Przechył wynikający z naporu wiatru należy określić zgodnie z następującą formułą: 







 +⋅⋅=

2
T'l

D'
A'ch WKWKW  [m]  

 gdzie: 

 cKW  parametr (cKW = 0,025) [t/m2]; 

 A'  powierzchnia nawiewu statku z ładunkiem [m2]; 

 D'  masa całkowita statku z ładunkiem [t]; 

 lW  wysokość środka ciężkości powierzchni nawiewu A' powyżej linii wody [m]; 

 T '  zanurzenie statku z ładunkiem [m]; 

e) Przechył wynikający ze swobodnej powierzchni deszczu i pozostałości wody w ładowni 
lub w podwójnym dnie statku należy określić zgodnie z następującym wzorem: 

( )( )∑ −⋅⋅⋅= b0,55blb
D'

c
h KfO

KfO  [m] 

 gdzie: 

 cKfO  parametr (cKfO = 0,015) [t/m2]; 

 b  szerokość ładowni lub jej części [m];∗ 

 l  długość ładowni lub jej części [m];* 

 D'  masa całkowita statku z ładunkiem [t]. 

f) Przy każdym rodzaju załadunku należy uwzględnić połowę ilości paliwa i połowę zapasów 
wody pitnej. 

                                                 
∗  Przestrzenie swobodnej powierzchni cieczy powstają, kiedy podczas wodoszczelnych 

podziałów podłużnych lub poprzecznych tworzą się, niezależne od siebie, swobodne 
powierzchnie cieczy. 
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2. Statek żeglugi śródlądowej przewożący niezabezpieczone kontenery ma odpowiednią 
stateczność, jeśli faktyczna wartość KG  nie przekracza wartości zulKG  otrzymanej z 
następujących wzorów. zulKG  należy obliczyć dla różnych wyporności statku, 
uwzględniając całkowity zakres zanurzeń zulKG . 

a) 
1Z

2F
B

hh
2

TZ
2F

B
KM

KG
WL

KfOKW
mWL

zul

+⋅







 −−⋅⋅+

=  [m] 

 Dla 
2F

BWL  nie należy przyjmować wartości mniejszych niż 11,5 (11,5 = 1/tan5°) 

b)  1,00KMKG zul −=  [m] 

  Rozstrzygająca ma być najmniejsza wartość zulKG  zgodnie ze wzorem (a) lub (b). 

  W tych wzorach: 

 zulKG  oznacza maksymalnie dopuszczalną wysokość środka ciężkości statku z 
ładunkiem powyżej jego podstawy [m]; 

 KM  oznacza wysokość metacentryczną powyżej podstawy [m] zgodnie ze wzorem 
podanym w ust. 3; 

 F  oznacza odpowiednią rzeczywistą wolną burtę przy ½ L [m]; 

 Z  oznacza parametr siły odśrodkowej wynikającej ze skręcania 

( )
WL

2

WL

2

L
v0,04

L1,259,81
v0,7Z ⋅=
⋅⋅

⋅
=  [-] 

v  maksymalna prędkość statku w odniesieniu do wody [m/s]; 

Tm  oznacza odpowiednie średnie zanurzenie [m]; 

hKW  oznacza przechył wynikający z naporu wiatru od strony burty zgodnie z ust. 1 
lit. d) [m]; 

hKfO oznacza sumę przechyłów wynikających ze swobodnej powierzchni cieczy 
zgodnie z ust. 1 lit. e) [m]. 
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3. Przybliżenie wzoru na KM  

 Jeżeli nie ma dostępnych wykresów hydrostatycznych, wartość KM  zgodnie z ust. 2 
i art. 22.03 ust. 2 można obliczyć za pomocą następujących wzorów: 

a) dla statków o kształcie pontonu 

2
T

T
H
T12,5

B
KM m

m
m

2
WL +

⋅





 −

=  [m] 

b) dla pozostałych statków 

2
T

T
H
T

1,212,7

B
KM m

m
m

2
WL +

⋅





 ⋅−

=  [m] 

Artykuł 22.03 

Warunki szczegółowe i metoda obliczania potwierdzenia stateczności dla transportu kontenerów 
zabezpieczonych 

1. Wszystkie sposoby obliczania stateczności statku w przypadku kontenerów zabezpieczonych 
muszą spełnić następujące warunki szczegółowe: 

a) Wysokość metacentryczna MG nie powinna być mniejsza niż 0,50 m. 

b) Żadne otwory w kadłubie nie powinny być zanurzone w wyniku jednoczesnego działania 
siły odśrodkowej przy skręcaniu statku, naporu wiatru i swobodnej powierzchni cieczy. 

c) Przechył wynikający z działania siły odśrodkowej spowodowanej skręcaniem statku, 
naporu wiatru i swobodnej powierzchni cieczy należy określić zgodnie z następującymi 
wzorami, o których mowa w art. 22.02 ust. 1 lit. c)-e). 

d) Przy każdym rodzaju załadunku należy uwzględnić połowę ilości paliwa i połowę zapasów 
wody pitnej. 
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2. Statek przewożący zabezpieczone kontenery ma odpowiednią stateczność, jeśli faktyczna 
wartość KG  nie przekracza wartości zulKG  otrzymanej z nastepujących wzorów dla różnych 
wyporności statku, uwzględniając wszystkie głębokości zanurzenia. 
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iI  nie należy przyjmować wartości mniejszych niż 0. 

b)  0,50KMKGzul −=  [m]. 

 Rozstrzygająca ma być najmniejsza wartość zulKG  zgodnie ze wzorem a) lub b). 

 W tych wzorach, poza pojęciami już określonymi: 

I oznacza moment bezwładności powierzchni poprzecznej linii wodnej przy zanurzeniu 
Tm [m4] (szczegóły przybliżenia wzoru przedstawiono w ust. 3); 

i oznacza moment bezwładności powierzchni poprzecznej linii wodnej równoległej do 
podstawy na wysokości 

 'F
3
2Tm +  [m4] 

∀ wyporność objętościowa statku przy zanurzeniu Tm [m3]; 

F' idealna wolna burta F' = H' - Tm [m] lub 
b2

Ba
F' WL

⋅
⋅

= [m], rozstrzygająca ma być 

najmniejsza wartość; 

a pionowa odległość między niższą krawędzią otworu, który zanurza się jako pierwszy 
w przypadku przechylenia oraz linią wodną statku znajdującego się w pozycji pionowej 
[m]; 

b odległość od tego otworu do środka statku [m]; 

H' idealna wysokość boczna 
WLBL0,9

qHH'
⋅⋅

+=  [m]; 
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q suma objętości pokładów, włazów, pokładów skrzyniowych i pozostałych nadbudówek do 
wysokości maksymalnie 1,0 m powyżej H lub do najniższej wysokości otworów 
znajdujących się w rozpatrywanej objętości. Decydująca ma być najmniejsza wartość. Nie 
uwzględnia się części objętości położonej w odległości do 0,05 L od skrajów statku [m3]. 

3. Przybliżenie wzoru dla I 

 Jeżeli nie ma dostępnych wykresów hydrostatycznych, wartość momentu bezwładności 
i powierzchni poprzecznej linii wodnej można obliczyć za pomocą następujących wzorów: 

a) dla statków o kształcie pontonu 
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b) dla pozostałych statków 
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Artykuł 22.04 

Procedura szacowania stateczności na pokładzie  

Procedurę szacowania stateczności na pokładzie mogą określać dokumenty, o których mowa 
w art. 22.01 ust. 2.  
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ROZDZIAŁ 22a 

P R Z E P I S Y  S P E C J A L N E  D O T Y C ZĄC E  J E D N O S T E K  DŁUŻS Z Y C H  N IŻ  
1 1 0  M  

Artykuł 22a.01 

Zastosowanie części II 

Dodatkowo do wymagań określonych w art. 2.03 ust. 3 komisja inspekcyjna, która wydaje 
świadectwo wspólnotowe, powinna być poinformowana przez właściciela jednostki lub jego 
przedstawiciela o zamiarze zbudowania jednostki dłuższej niż 110 m. Nie dotyczy to statków 
pełnomorskich (budowania nowych czy wydłużenia tych będących w eksploatacji). Właściwa 
komisja inspekcyjna przeprowadza inspekcje w trakcie budowy statku. Można odstąpić od inspekcji 
w trakcie budowy statku, jeśli przed rozpoczęciem budowy zostało wydane zaświadczenie 
w którym uznana instytucja klasyfikacyjna potwierdza zamiar nadzorowania budowy. 

Artykuł 22a.02 

Zastosowanie części II 

W dodatku do części II, dla statków dłuższych niż 110 m stosuje się art.22a.03-22a.05.  

Artykuł 22a.03 

Wytrzymałość 

Odpowiednia wytrzymałość kadłuba zgodnie z art. 3.02 ust. 1 lit. a) (wytrzymałość wzdłużna, 
poprzeczna i miejscowa) powinna być zweryfikowana za pomocą zaświadczenia wystawionego 
przez uznaną instytucję klasyfikacyjną. 

Artykuł 22a.04 

Pływalność i stateczność 

1. Dla statków dłuższych niż 110 m z wyłączeniem statków pasażerskich obowiązują ust. 2-9. 
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2. Odpowiednia stateczność, z uwzględnieniem stateczności po powstaniu uszkodzeń, powinna 
być zweryfikowana w sytuacji najmniej korzystnego rodzaju ładunku. 

 Należy określić podstawowe wartości do obliczenia stateczności – ciężar statku bez załadunku 
i położenie środka ciężkości:  

- za pomocą próby przechyłu lub 

-  przez obliczenie dokładnego ciężaru. Należy zweryfikować ciężar statku bez załadunku 
poprzez sprawdzenie zanurzenia jednostki, z granicą tolerancji +/-5% między wyliczoną 
masą a ciężarem statku bez ładunku określonym przez odczyt zanurzeń. 

3. Pływalność statku po uszkodzeniu należy zweryfikować przy jego pełnym załadunku. 

 W tym celu należy ustalić wyliczoną odpowiednią stateczność dla krytycznych etapów 
pośrednich dla końcowego etapu zalewania statku. Właściwy organ administracji może 
zaakceptować ujemne wartości stateczności dla któregoś z etapów fazy pośredniej, jeśli 
zostanie udowodnione uzyskanie odpowiedniej stateczności w późniejszych etapach fazy 
pośredniej. 

4. W przypadku uszkodzeń należy uwzględnić następujące założenia: 

a) Rozmiar uszkodzeń burty: 

 wzdłużnych :  co najmniej 0,10 L 

 poprzecznych : 0,59 m, 

 pionowych :  od linii podstawy w górę. 

b) Rozmiar uszkodzeń dna: 

 wzdłużnych :  co najmniej 0,10 L 

 poprzecznych : 3,00 m, 

 pionowych :  od podstawy na wysokości 0,39 m w górę nie uwzględniając osadów. 

c) Należy założyć, że grodzie w uszkodzonym obszarze są też uszkodzone, co znaczy, że 
powinno się przeprowadzić dalszy podział grodzi, aby jednostka utrzymała się na 
powierzchni po zalaniu dwóch lub więcej przylegających pomieszczeń w kierunku 
długości statku. 

 Dla głównej maszynowni należy okreslać pływalność uwzględniając tylko jedno 
pomieszczenie, tzn. należy uznać, że grodzie końcowe w maszynowni nie są uszkodzone. 

 W przypadku uszkodzeń dna także należy założyć, że przylegające pomieszczenia 
usytuowane poprzecznie są zalane. 
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d) Przepuszczalność 

 Należy przyjąć przepuszczalność na poziomie 95%. 

 Poprzez uchylenie powyższego założenia można przyjąć, że przepuszczalne będą: 

 - maszynownia i pomieszczenia sterownicze: 85 % 

- podwójne dna, zbiorniki paliwa, zbiorniki balastowe itp., w zależności czy na 
urządzeniu pływającym o maksymalnie dopuszczalnym zanurzeniu są one puste lub 
pełnena poziomie 0 lub 95% 

 Jeśli według obliczeń średnia przepuszczalność któregokolwiek pomieszczenia jest 
mniejsza, można użyć wartości wyliczonej. 

e) Niższa krawędź jakichkolwiek zamykanych otworów, które nie są wodoszczelne 
(np. drzwi, okien, wejść do luków), powinna znajdować się, w końcowym etapie 
zalewania, co najmniej 100 mm nad linią wodną. 

5. Po uszkodzeniu stateczność powinna będzie odpowiednia, jeśli w oparciu o założenia w ust. 4: 

a) pozostały prześwit bezpieczny wynosi nie mniej niż 100 mm, a kąt przechylenia jednostki 
nie przekracza 5° w końcowej fazie zalewania lub 

b) uzyskano pozytywny wynik obliczeń przeprowadzonych według procedury liczenia 
uszkodzonej stateczności określonej w części IX ADNR. 

6. Kiedy otwory zalewane od dołu lub poprzecznie muszą zapewnić zmniejszenie zalewania 
niesymetrycznego, czas potrzebny do wyrównania nie powinien przekroczyć 15 min, jeśli 
w trakcie pośrednich faz zalewania nastąpi weryfikacja osiągnięcia odpowiedniej stateczności.  

7. Jeśli otwory, przez które mogą zostać zalane nieuszkodzone pomieszczenia, można szczelnie 
zamknąć, należy oznakować urządzenia zamykające według instrukcji obsługi. 

8. Należy uwzględnić wyliczenia zgodnie z ust. 2-5, jeśli wyniki obliczeń uszkodzenia 
stateczności, zgodnie z częścią IX ADNR, są pozytywne. 

9. Aby spełnić, tam gdzie zaistnieje taka potrzeba, wymagania określone w ust. 2 oraz 3, należy 
ponownie ustalić wodnicę maksymalnego zanurzenia. 
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Artykuł 22a.05 

Wymagania dodatkowe 

1. Jednostki dłuższe niż 110 m muszą: 

a) posiadać napęd wielośrubowy z co najmniej dwoma niezależnymi silnikami o równej 
mocy i ster strumieniowy dziobowy, który można kontrolować ze sterówki i który jest 
skuteczny nawet, gdy jednostka jest niezaładowana lub 

 napęd jednośrubowy i ster strumieniowy dziobowy z własnym źródłem zasilania, który 
można kontrolować ze sterówki i który jest skuteczny nawet, gdy jednostka jest 
niezaładowana. Własne zasilanie umożliwia przemieszczanie się jednostki w przypadku 
awarii głównego układu napędowego. 

b) posiadać system nawigacji radarowej wraz ze wskaźnikiem obrotu zgodnie z art. 7.06 
ust. 1; 

c) posiadać stałą instalację zęzową zgodnie z art. 8.08; 

d) spełniać wymagania art. 23.09 ust. 1.1. 

2. Obok przepisów ust. 1 jednostki dłuższe niż 110 m, wyłączając statki pasażerskie:  

a) można, w razie wypadku, rozdzielić w połowie 1/3 części statku bez użycia ciężkiego 
sprzętu ratowniczego, a rozdzielone części statku muszą utrzymać się na powierzchni 
wody; 

b) posiadają świadectwo, które musi być dostępne na pokładzie i które jest wystawione przez 
uznaną instytucję klasyfikacyjną i które odnosi się do pływalności, przegłębienia 
i stateczności rozdzielonych części statku z zaznaczeniem stopnia załadowania, powyżej 
którego nie jest zapewniona pływalność dwóch części statku. 

c) zbudowane jako statki dwukadłubowe zgodnie ADNR obowiązują ust. 9.1.0.91-9.1.0.95 
dla statków motorowych i ust. 9.3.2.11.7 i 9.3.2.13-9.3.2.15 części IX ADNR; 

d) posiadają napęd wielośrubowy zgodnie z ust. 1, pierwsza połowa zdania; 

 na świadectwie wspólnotowym pod nr. 52, należy umieścić zapis o zgodności z wymaganiami 
zawartymi w lit. a) - d). 
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3. W dodatku do treści ust. 1 statki pasażerskie dłuższe niż 110 m 

a) są zbudowane lub przekształcone w najwyższej klasie statki w swojej kategorii pod 
nadzorem uznanej instytucji klasyfikacyjnej, w tym przypadku ich zgodność musi być 
potwierdzona certyfikatem wydanym przez instytucję klasyfikacyjną bez konieczności 
umieszczania informacji o klasie obecnej; 

b) albo  

 mają podwójne dno o wysokości co najmniej 600 mm z podziałem na grodzie, aby 
zapewnić, że w przypadku zalania dwóch przylegających wodoszczelnych pomieszczeń 
statek nie zanurzy się poniżej linii granicznej i utrzyma pozostały prześwit bezpieczny na 
100 mm 

 lub 

 mają podwójne dno o wysokości co najmniej 600 mm i podwójny kadłub w odległości co 
najmniej 800 mm między ścianą burty statku a grodzią wzdłużną; 

c) posiadają wielośrubowy układ napędowy z co najmniej dwoma niezależnymi silnikami 
o równej mocy i ster strumieniowy dziobowy, który można kontrolować ze sterówki i 
który działa wzdłużnie i poprzecznie; 

d) umożliwiają bezpośrednią obsługę kotwicy rufowej ze sterówki; 

 na świadectwie wspólnotowym pod nr. 52, należy umieścić zapis o zgodności z wymaganiami 
zawartymi w lit. a) - d). 

Artykuł 22a.06 

Zastosowanie części IV w przypadku przebudowy 

Komisja inspekcyjna może stosować przepisy rozdziału 24 w stosunku do jednostek przedłużonych 
o więcej niż 110 m tylko w oparciu o określone zalecenia Komitetu. 



 

 
13274/1/05 REV 1  PAW/abs 227 
ZAŁĄCZNIK II DG C III   PL 

ROZDZIAŁ 22b 

P R Z E P I S Y  S P E C J A L N E  D L A  S T A T K Ó W  O  D UŻE J  P RĘD K O ŚC I  

Artykuł 22b.01 

Przepisy ogólne 

1. Statki o dużej prędkości nie mogą być budowane jako łodzie kabinowe. 

2. Następujące instalacje są niedozwolone na statku o dużej prędkości: 

a) urządzenia wyposażone w palniki z knotami zgodnie z art. 13.02; 

b) piece olejowe z palnikami parowymi zgodnie z art. 13.03 i 13.04; 

c) urządzenia grzewcze na paliwo stałe zgodnie z art. 13.07; 

d) instalacje gazu płynnego zgodnie z rozdziałem 14. 

Artykuł 22b.02 

Zastosowanie części II 

1. Dodatkowo do postanowień art. 2.03, statki o dużej prędkości muszą być zbudowane 
i sklasyfikowane pod nadzorem i zgodnie ze stosownymi zasadami uznanej instytucji 
klasyfikacyjnej, posiadającej specjalne przepisy odnoszące się do statków o dużej prędkości. 
Należy zachować klasę. 

2. Poprzez uchylenie art. 2.06 świadectwa wspólnotowe wydane zgodnie z postanowieniami tego 
rozdziału są ważne maksymalnie przez okres pięciu lat. 

Artykuł 22b.03 

Zastosowanie części II 

1. Nie naruszając przepisów ust. 2 i art. 22b.02 ust. 2, dla statków o dużej prędkości stosuje się 
rozdział 3 z wykluczeniem następujących przepisów: 

a) art. 3.04 ust. 6 tiret drugie; 
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b) art. 8.08 ust. 2 zdanie drugie;  

c) art. 11.02 ust. 4 zdanie drugie i trzecie;  

d) art. 12.02 ust. 4 zdanie drugie;  

e) art. 15.06 ust. 3 lit. a) zdanie drugie. 

2. Na zasadzie odstępstwa od przepisów art. 15.02 ust. 9 i art. 15.15 ust. 7 drzwi wodoszczelnych 
grodzi muszą być zdalnie sterowane. 

3. Na zasadzie odstępstwa od przepisów art. 6.02 ust. 1, w przypadku uszkodzonych lub 
niesprawnych urządzeń sterujących stosuje się niezwłocznie drugi niezależny napęd sterujący 
lub napęd ręczny. 

4. Dodatkowo do wymagań części II, statki szybkie muszą spełniać wymagania art. 22b.04 - 
22b.12. 

Artykuł 22b.04 

Miejsca siedzące i pasy bezpieczeństwa 

Liczba miejsc siedzących musi być dostępna dla maksymalnej dozwolonej liczy pasażerów. 
Siedzenia muszą posiadać pasy bezpieczeństwa. W przypadku zapewnienia właściwej ochrony 
przed uderzeniem lub, gdy pasy nie są wymagane przepisami rozdziału 4 części 6 HSC Code 2000, 
można nie stosować pasów bezpieczeństwa. 

Artykuł 22b.05 

Wolna burta 

Na zasadzie odstępstwa od zapisów art. 4.02 i 4.03 wolna burta musi wynosić co najmniej 500 mm. 
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Artykuł 22b.06 

Pływalność, stateczność i dalszy podział 

Statki o dużej predkości muszą posiadać właściwe dokumenty dotyczące:  
a) właściwości pływalności i właściwości statycznych zapewniających bezpieczeństwo jednostki 

pracującej w trybie przemieszczania, zarówno nietkniętej, jak i uszkodzonej;  

b) właściwości statycznych i układów statecznych zapewniających bezpieczeństwo jednostki 
znajdującej się w fazie pływalności i fazie przejściowej; 

c) właściwości statycznych statku w fazie pływalności i przejściowej odpowiednie do 
bezpiecznego transferu jednostki w tryb przemieszczania w przypadku niesprawności 
jakiegokolwiek układu. 

Artykuł 22b.07 

Sterówka 

1. Rozplanowanie  

a) W drodze odstępstwa od przepisów ust. 1 sterówka musi być tak rozplanowana, aby 
sternik i drugi członek załogi mogli wypełniać swoje obowiązki podczas pracy statku. 

b) Umiejscowienie steru musi być tak rozplanowane, aby zapewnić miejsce na stanowiska 
pracy dla osób wymienionych w lit. a). Przyrządy nawigacyjne, manewrowe, monitorujące 
i komunikacyjne oraz pozostałe istotne urządzenia sterowania muszą znajdować się 
odpowiednio blisko siebie, aby umożliwić drugiemu członkowi załogi i sternikowi 
uzyskanie koniecznych informacji i obsługę urządzeń zdalnego sterowania oraz instalacji 
w pozycji siedzącej. Następujące wymagania stosuje się do wszystkich przypadków: 

aa) umiejscowienie steru dla sternika musi być rozplanowane jako jednoosobowe 
stanowisko radarowe; 

bb) drugi członek załogi ma posiadać ekran radarowy na swoim stanowisku pracy i musi 
mieć możliwość przesyłania informacji i kontrolowania napędu statku ze swojego 
stanowiska. 
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c) Osoby wymienione w lit. a) muszą mieć możliwość obsługi urządzeń wymienionych 
w lit. b) bez jakichkolwiek przeszkód, z uwzględnieniem właściwie zapiętych pasów 
bezpieczeństwa. 

2. Dobra widoczność 

a) W drodze odstępstwa od przepisów art. 7.02 ust. 2 utrudnione pole widzenia w kierunku 
rufy dla sternika w pozycji siedzącej nie może być większe niż jedna długość statku bez 
względu na ilość ładunku. 

b) W drodze odstępstwa od przepisów art. 7.02 ust. 3 całkowity łuk strefy niewidoczności od 
prawej strony ku przodowi do 22,5o za prostopadłą na drugiej stronie nie może 
przekroczyć 20o. Każda poszczególna strefa niewidoczności nie może przekroczyć 5o. 
Strefa widoczności między dwiema strefami niewidoczności nie może być mniejsza niż 
10o. 

3. Przyrządy 

 Panele przyrządów do obsługi i monitorowania urządzeń, o których mowa w art.22b.11, muszą 
znajdować się w oddzielnych i wyraźnie oznaczonych miejscach w sterówce. Stosuje się to, 
tam gdzie to właściwe, do urządzeń sterujących wodowanie sprzętu ratunkowego. 

4. Oświetlenie 

 W miejscach i dla części urządzeń, które muszą być oświetlone podczas pracy, należy stosować 
czerwone światło. 

5. Okna 

 Muszą zapobiegać odbijaniu promieni słonecznych i oślepieniu światłem słonecznym. 

6. Materiały powierzchniowe 

 W sterówce nie należy stosować materiałów odbijających światło. 
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Artykuł 22b.08 

Dodatkowe wyposażenie 

Statki o dużej prędkości powinny posiadać następujące urządzenia: 
a) radar i wskaźnik obrotu zgodnie z art. 7.06 ust. 1, 

b) łatwo dostępne osobiste środki ratunkowe dostosowane do normy europejskiej EN 395:1998 
określającej maksymalną dopuszczalną liczbę osób na pokładzie. 

Artykuł 22b.09 

Obszary zamknięte 

1. Przepisy ogólne 

 Miejsca i pomieszczenia ogólnie dostepne oraz ich wyposażenie muszą być tak 
zaprojektowane, aby żadna osoba właściwie użytkująca urządzenia nie ucierpiała w trakcie ich 
normalnego i awaryjnego włączania i wyłączania ani podczas manewrów wykonywanych 
podczas rejsu czy w awaryjnych lub trudnych warunkach . 

2. Komunikacja 

a) Aby poinformować pasażerów o środkach bezpieczeństwa, wszystkie statki pasażerskie 
muszą być wyposażone w urządzenia akustyczne i wizualne dostępne dla wszystkich 
obecnych na pokładzie. 

b) Urządzenia opisane w lit. a) muszą umożliwić kapitanowi przekazywanie informacji 
pasażerom. 

c) Każdy pasażer powinien mieć w pobliżu swojego miejsca łatwy dostęp do instrukcji 
działania w przypadku sytuacji awaryjnych, instrukcje muszą zawierać plan statku 
z naniesionymi wszystkimi wyjściami, drogami ewakuacyjnymi, urządzeniami 
awaryjnymi, sprzętem ratunkowym i instrukcjami użycia kamizelek ratunkowych. 



 

 
13274/1/05 REV 1  PAW/abs 232 
ZAŁĄCZNIK II DG C III   PL 

Artykuł 22b.10 

Wyjścia i drogi ewakuacyjne 

Drogi ewakuacyjne muszą spełniać następujące wymagania: 
a) prosty, szybki i bezpieczny dostęp ze sterówki do miejsc i pomieszczeń ogólnie dostępnych; 

b) drogi ewakuacyjne prowadzące do wyjść awaryjnych muszą być trwale i wyraźnie oznaczone; 

c) wszystkie wyjścia muszą być właściwie oznaczone. Obsługa mechanizmów otwierających 
musi być oczywista ze strony zewnętrznej i wewnętrznej; 

d) drogi ewakuacyjne i wyjścia awaryjne powinny posiadać odpowiednie instrukcje 
zapewniające bezpieczną ewakuację; 

e) obok wyjścia musi znajdować się miejsce wystarczające dla jednego członka załogi. 

Artykuł 22b.11 

Ochrona przeciwpożarowa i gaszenie pożarów 

1. Korytarze, pokoje i pomieszczenia dla załogi ogólnie dostępne oraz kuchnia i maszynownia 
powinny być podłączone do właściwego systemu alarmowego. Pojawienie się ognia i jego 
zlokalizowanie musi być sygnalizowane automatycznie w miejscu stale obsługiwanym przez 
członków załogi. 

2. Maszynownie powinny być wyposażone w stały system przeciwpożarowy zgodnie 
z art. 10.03b. 

3. Pokoje i pomieszczenia mieszkalne ogólnie dostępne oraz prowadzące z nich wyjścia 
ewakuacyjne muszą być wyposażone w system automatycznych ciśnieniowych instalacji 
tryskaczowych zgodnie z art. 10.03a. Wykorzystana woda powinna szybko i bezpośrednio 
odpływać na zewnątrz. 
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Artykuł 22b.12 

Postanowienia przejściowe 

Statki o dużej prędkości zgodnie z art. 1.01 ust. 22, które 31 marca 2003 r. miały ważne świadectwo 
wspólnotowe, powinny spełnić następujące przepisy niniejszego rozdziału:  
a) art. 22b.01, 22b.04, 22b.08, 22b.09, 22b.10, 22b.11 ust. 1  

 przy odnawianiu świadectwa wspólnotowego ; 

b) od 1 kwietnia 2013 r.:  

 art. 22b.07 ust. 1, 3, 4, 5 i 6; 

c) od 1 stycznia 2023 r.: 

 wszystkie pozostałe przepisy. 
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CZĘŚĆ III 

ROZDZIAŁ 23 

W Y P O S AŻE N I E  S T A T K Ó W ,  A S P E K T Y  Z W IĄZ A N E  Z  Z AŁO GĄ  

Artykuł 23.01 

(skreślony) 

Artykuł 23.02 

(skreślony) 

Artykuł 23.03 

(skreślony) 

Artykuł 23.04 

(skreślony) 

Artykuł 23.05 

(skreślony) 

Artykuł 23.06 

(skreślony) 

Artykuł 23.07 

(skreślony) 

Artykuł 23.08 

(skreślony) 
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Artykuł 23.09 

Wyposażenie statków 

1. W odniesieniu do statków motorowych, pchaczy, zestawów pchanych i statków pasażerskich, 
zgodność lub brak zgodności z postanowieniami ust. 1.1 lub 1.2 powinna być ujęta w nr 47 
świadectwa wspólnotowego przez komisję inspekcyjną. 

 
1.1 Standard S1 

a) Systemy napędowe powinny być zaprojektowane w taki sposób, że prędkość może być 
zmieniana, a kierunek ciągu śruby odwracany ze sterówki. 

 Powinno być możliwe włączanie i wyłączanie ze sterówki silników potrzebnych do celów 
manewrowych, o ile nie jest to dokonywane automatycznie lub silniki pracują w sposób 
ciągły w czasie każdego rejsu. 

b) W obszarach niebezpiecznych 

 - temperatura wody chłodzącej silnika głównego, 

 - ciśnienie oleju smarującego silniki główne i układ napędowy, 

 - ciśnienie oleju i powietrza podzespołów odwracających ciąg silnika głównego, układu 
  napędowego z odwracaniem ciągu lub śrub, 

 - poziomy wody zęzowej w maszynowni z silnikiem głównym, 

 powinny być monitorowane za pomocą przyrządów, które zapewniają sygnalizację 
akustyczną i wizualną w sterówce w wypadku wystąpienia usterek. Sygnały alarmu 
akustycznego mogą być połączone z dźwiękowym urządzeniem ostrzegawczym. Powinny 
one być wyłączane, jak tylko usterka zostanie potwierdzona. Sygnały alarmu wizualnego 
mogą być wyłączane jedynie wówczas, kiedy usterka, które je włączyła, zostanie usunięta. 

c) Paliwo powinno być podawane, a silnik główny chłodzony w sposób automatyczny. 

d) Urządzenie sterownicze powinno być przystosowane do obsługi przez jedną osobę, nawet 
przy maksymalnym zanurzeniu, bez konieczności użycia szczególnie dużej siły. 
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e) Powinno być możliwe nadawanie sygnałów wizualnych i akustycznych, wymaganych 
przez krajowe lub międzynarodowe przepisy władz nawigacyjnych, stosownie do 
okoliczności, ze sterówki. 

f) W wypadkach kiedy nie ma bezpośredniej komunikacji pomiędzy sterówką a częścią 
dziobową, rufą, pomieszczeniami mieszkalnymi i maszynownią, powinien być 
zainstalowany system komunikacji głosowej. Do komunikacji z maszynownią, może to 
mieć postać sygnalizatorów optycznych lub akustycznych. 

g) Wymagana łódź towarzysząca powinna nadawać się do opuszczenia na wodę przez 
jednego członka załogi w pojedynkę i w odpowiednim czasie. 

h) Powinien być zainstalowany reflektor, który można obsługiwać ze sterówki. 

i) Obsługa korb i podobnych obrotowych części urządzeń podnoszących nie powinna 
wymagać siły większej niż 160 N. 

k) Wciągarki holownicze wprowadzane do świadectwa wspólnotowego powinny mieć napęd 
silnikowy. 

l) Pompy zęzowe i do zmywania pokładu powinny mieć napęd silnikowy. 

m) Podstawowe urządzenia sterujące i przyrządy pomiarowe powinny być ergonomicznie 
rozplanowane. 

n) Sprzęt wymagany w ramach art. 6.01 ust. 1 powinien być przystosowany do obsługi 
zdalnej ze sterówki. 

1.2 Standard S2 

a) W odniesieniu do statków motorowych funkcjonujących samodzielnie: 

 standard S1 i dodatkowo wyposażony w dziobowy ster strumieniowy, który może być 
obsługiwany ze sterówki; 

b) W odniesieniu do statków motorowych napędzających zestaw sprzężony: 

 standard S1 dodatkowo wyposażony w dziobowy ster strumieniowy, który może być 
obsługiwany ze sterówki; 

c) W odniesieniu do statków motorowych napędzających zestawy pchane składające się 
z samego statku motorowego i jednostki z przodu: 

 standard S1 i dodatkowo wyposażone w hydraulicznie lub elektrycznie obsługiwane 
wyciągarki sprzęgające. Jednakże, to wyposażenie nie jest wymagane, jeżeli barka na 
samym przodzie zestawu pchanego jest wyposażona w dziobowy napęd strumieniowy, 
który może być obsługiwany ze sterówki pchającego statku z napędem; 
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d) W odniesieniu do pchaczy napędzających zestawy pchane: 

 standard S1 i dodatkowo wyposażone w hydraulicznie lub elektrycznie obsługiwane 
wciągarki sprzęgające. Jednakże, to wyposażenie nie jest wymagane, jeżeli jednostka na 
samym przodzie zestawu pchanego jest wyposażona w dziobowy napęd strumieniowy, 
który może być obsługiwany ze sterówki napędzającego pchacza motorowego; 

e) W odniesieniu do statków pasażerskich: 

 standard S1 dodatkowo wyposażone w dziobowy napęd strumieniowy, który może być 
obsługiwany ze sterówki. Jednakże, nie jest to wymagane, jeżeli system napędowy 
i urządzenie sterownicze statku pasażerskiego gwarantują taką samą zdolność manewrową. 

Artykuł 23.10 

(skreślony) 

Artykuł 23.11 

(skreślony) 

Artykuł 23.12 

(skreślony) 

Artykuł 23.13 

(skreślony) 

Artykuł 23.14 

(skreślony) 

Artykuł 23.15 

(skreślony) 
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CZĘŚĆ IV 

ROZDZIAŁ 24 

P O S T A N O W I E N I A  P R Z E J ŚC I O W E  I  K OŃC O W E  

Artykuł 24.01 

Stosowalność postanowień przejściowych w odniesieniu do jednostek, które obecnie są 
eksploatowane 

1. Postanowienia art. 24.02 do 24.04 mają zastosowanie tylko do jednostek posiadających w 
dniu…..* ważne świadectwa statków zgodne z „Przepisami dotyczącymi inspekcji statków na 
Renie” obowiązującymi od 31 grudnia 1994 r., lub które były w trakcie budowy lub w trakcie 
przebudowy w dniu 31 grudnia 1994 r. 

2. W odniesieniu do jednostek nie objętych przez ust. 1, zastosowanie mają postanowienia art. 
24.06. 

Artykuł 24.02  

Odstępstwa w odniesieniu do jednostek, które są obecnie eksploatowane 

1. Bez uszczerbku dla art. 24.03 i 24.04, jednostki, które nie są w pełni zgodne z postanowieniami 
niniejszej dyrektywy, muszą 

a) być dostosowane tak, aby stały się zgodne z postanowieniami przejściowymi, które są 
wymienione w tabeli poniżej oraz 

b) aż do dostosowania się do nich, być zgodne z „Przepisami dotyczącymi inspekcji statków 
na Renie” obowiązującymi od 31 grudnia 1994 r. 

                                                 
*  Dwa lata po dacie wejścia w życie niniejszej dyrektywy. 
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2. W tabeli poniżej mają zastosowanie następujące definicje: 

- „N.Z.P.”: To postanowienie nie ma zastosowania do jednostek, które są obecnie 
eksploatowane, chyba że odpowiednie ich części zostały zamienione lub poddane 
przebudowie, to jest, postanowienie to ma zastosowanie tylko do Nowo budowanych 
statków oraz Zamian lub Przebudowy ich części . Jeżeli istniejące części są zamieniane na 
części zamienne wykonane w tej samej technologii i są one tego samego typu, nie stanowi 
to zamiany („Z”) w rozumieniu postanowień przejściowych. 

-  „Wystawienie lub wznowienie świadectwa wspólnotowego”: To postanowienie musi być 
spełnione do czasu wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po wskazanej 
dacie. 
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Artykuł i ustęp ZAWARTOŚĆ TERMIN I UWAGI 

 ROZDZIAŁ 3  

3.03, ust. 1 lit. 
a) 

Usytuowanie grodzi zderzeniowej N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2035 r. 

Pomieszczenia dla załogi N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2010 r. 

ust. 2 

Urządzenia bezpieczeństwa N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2015 r. 

ust. 4 Gazoszczelne odgrodzenie pomieszczeń dla 
załogi od maszynowni, kotłowni i ładowni 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2010 r. 

ust. 5 
pkt. 2  

Monitoring drzwi w grodziach rufowych  N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2010 r. 

ust. 7 Części dziobowe statków z wnękami na 
kotwice 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2041 r. 

3.04, ust. 3,  
drugie zdanie 

Materiał izolacyjny używany 
w maszynowniach 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego. 

ust. 3, 
trzecie i czwarte 
zdanie 

Otwory i zamknięcia N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego. 

3.04, ust. 6 Wyjścia z maszynowni Maszynownie, które nie były uważane za 
maszynownie zgodnie z Artykułem 1.01 przed 
1995 r. muszą być wyposażone w drugie wyjście 
N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2035 r. 

 ROZDZIAŁ 5  

5.06, ust. 1 
pierwsze  
zdanie 

Minimalna prędkość  Dla statków wodowanych przed 1996 r. najpóźniej 
do wystawienia lub odnowienia świadectwa 
wspólnotowego po 01.01.2035 r. 
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 ROZDZIAŁ 6  

6.01, ust. 1 Właściwości manewrowe wymagane w 
Rozdziale 5 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2035 r. 

ust. 3 Przechył i temperatury otoczenia N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2010 r. 

ust. 7 Przepusty wałka trzonów sterowych Dla statków wodowanych przed 1996 r.: N.Z.P., 
najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2015 r. 

6.02, ust. 2 Uruchomienie drugiego systemu napędu 
jedną czynnością 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2010 r. 

ust. 3 Osiągnięcie właściwości manewrowych 
zgodnie z rozdziałem 5 w razie pracy 
drugiego systemu napędowego/napędu 
ręcznego 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2035 r. 

6.03, ust. 1 Podłączenie innych odbiorników energii do 
hydraulicznego systemu napędowego  
maszyny sterowej  

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2010 r. 

ust. 2 Osobne zbiorniki hydrauliczne  N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2010 r. 

6.05, ust. 1 Automatyczne odłączanie ręcznego koła 
sterowego 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2010 r. 

6.06, ust. 1 Dwa niezależne systemy sterowania  N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2015 r. 

6.07, ust. 2  
lit. a) 

Alarm poziomu cieczy w zbiorniku 
hydraulicznym i ciśnienie robocze 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2010 r. 

ust. 2 
lit. e) 

Monitoring systemów buforowych N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego. 

6.08, ust. 1 Wymagania względem urządzeń 
elektrycznych zgodnie z art. 9.20 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2015 r. 
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 ROZDZIAŁ 7  

7.02, ust. 3 
pkt. 2 

Dobra widoczność w zwykłej osi widzenia 
sternika  

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2015 r. 

ust. 7 Minimalna przepuszczalność światła N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2010 r. 

7.03, ust. 7 Wyłączenie alarmów N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego, chyba że sterówka 
została zaprojektowana jako jednoosobowe 
stanowisko radarowe. 

ust. 8 Automatyczne przełączenie na inne źródło 
energii 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2010 r. 

7.04, ust. 1 Obsługa serwomotorów i urządzeń 
sterowych 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego. 

ust. 2 Sterowanie silnika  Jeżeli sterówka nie została zaprojektowana jako 
jednoosobowe stanowisko radarowe: N.Z.P., 
najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2035 r., 
jeżeli kierunek ruchu może być uzyskany 
bezpośrednio; po 01.01.2010 r. dla innych 
silników. 

7.09 Urządzenie alarmowe  N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2010 r. 

7.12 

ust. 1 

Sterówki o regulowanej wysokości N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego. 
Nie hydrauliczny system opuszczania: najpóźniej 
do wystawienia lub odnowienia świadectwa 
wspólnotowego po 01.01.2035 r. 

ust. 2 i 3  N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego. 
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 ROZDZIAŁ 8  

8.01, ust. 3 Tylko silniki spalinowe o temp. zapłonu 
powyżej 55 °C 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2015 r. 

8.02, ust. 1 Zabezpieczenie silników przed 
niezamierzonym uruchomieniem  

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2010 r. 

ust. 4 Izolacja części maszyn N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego. 

8.03, ust. 2 Urządzenia monitorujące N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2010 r. 

ust. 3 Automatyczne zabezpieczenie przed 
nadmierną prędkością obrotową 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2010 r. 

ust. 5 Przepusty wałów systemów napędów N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2015 r. 

8.05, ust. 1 Zbiorniki stalowe do paliwa ciekłego N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2015 r. 

ust. 2 Automatyczne zamykanie zaworów 
odwadniających   

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego. 

ust. 3 Brak zbiorników paliwa przed grodzią 
zderzeniową 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2010 r. 

ust. 4 Brak zbiorników rozchodowych i ich obsad 
zlokalizowanych bezpośrednio nad 
maszynowniami lub przewodami 
spalinowymi 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2010 r. Do 
tego czasu odpowiednie urządzenia muszą 
zapewnić bezpieczne usunięcie paliw. 
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ust. 6 
zdania 3 do 5 

Instalacja i pomiary rur wentylacyjnych i 
przewodów łączących 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2010 r. 

8.05, ust. 7 Uruchamianie z pokładu urządzenia 
odcinającego przy zbiorniku  

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2015 r. 

ust. 9 
pierwsze zdanie 

Odczyt urządzenia do pomiaru objętości 
możliwy aż do poziomu maksymalnego 
napełnienia 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2010 r. 

ust. 13 Kontrola poziomu napełnienia nie tylko dla 
serwomotorów, lecz również dla innych 
silników potrzebnych do bezpiecznego 
prowadzenia statku 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2015 r. 

8.08, ust. 8 Proste urządzenie zamykające nie wystarcza 
do połączenia przestrzeni balastowych z 
rurami odwodniającymi w przypadku 
ładowni przystosowanych do przyjmowania 
balastu 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2010 r. 

ust. 9 Urządzenia pomiarowe w zęzach ładowni N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2010 r. 

8.09, ust. 2 Urządzenia do zbierania wody zaolejonej i 
oleju przepracowanego 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2010 r. 

8.10, ust. 3 Limit emisji hałasu 65 dB(A) dla statków 
stojących w miejscu 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2015 r. 
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 ROZDZIAŁ 8a  

 por. przepisy przejściowe do rozdziału 8 a 
„Przepisów dotyczących inspekcji statków 
na Renie” 

 

 ROZDZIAŁ 9  

9.01, ust. 1 
drugie zdanie 

Wymagane dokumenty należy przedłożyć 
komisji inspekcyjnej 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2035 r. 

ust. 2 
drugi akapit 

Schematy głównej, awaryjnej i rozdzielczej 
tablicy przełącznikowej muszą znajdować 
się na pokładzie 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2010 r. 

ust. 3 Temperatury otoczenia wewnątrz i na 
pokładzie 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2010 r. 

9.02, ust. 1 do 3
  

Systemy zasilania w energię N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2010 r. 

9.05, ust. 4 Przekrój przewodów uziemiających N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2015 r. 

9.11, ust. 4 Wentylacja zamkniętych pomieszczeń, szaf 
i skrzyń mieszczących akumulatory  

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego. 

9.12, ust. 2  
lit. d) 

Bezpośrednie zasilanie odbiorników 
koniecznych do napędu statku i 
manewrowania 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2015 r. 

ust. 3  
lit. b) 

Urządzenie monitorujące doziemienie  N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2010 r. 

9.13 Wyłączniki awaryjne N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2010 r. 
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9.14, ust. 3 
drugie zdanie 

Zakaz stosowania jednobiegunowych 
przełączników w pralniach, łazienkach, 
umywalniach i innych pomieszczeniach 
wilgotnych 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2010 r. 

9.15 
ust. 2 

Minimalny przekrój żyły 1,5 mm²  N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2010 r. 

ust. 10 Kable podłączone do sterówek ruchomych N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2010 r. 

9.16 ust. 3 
drugie zdanie 

Drugi obwód N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2015 r. 

9.19 Systemy alarmowe i bezpieczeństwa 
urządzeń maszynowych 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2015 r. 

9.20 Sprzęt elektroniczny N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2035 r. 

9.21 Wymienność elektromagnetyczna  N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2035 r. 
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 ROZDZIAŁ 10  

10.01 Wyposażenie kotwiczne N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2010 r. 

10.02, ust. 2 lit. 
a) 

Certyfikat dla lin stalowych i innych lin Pierwsza lina do wymiany na statku: N.Z.P., 
najpóźniej 01.01.2008 r. 
Druga i trzecia lina: 01.01.2013 r. 

10.03, ust. 1  Norma europejska Przy wymianie, najpóźniej 01.01.2010 r. 

ust. 2 Dostosowanie do klas pożarowych A, B i C Przy wymianie, najpóźniej 01.01.2010 r. 

ust. 4 Wielkość napełnienia CO2 i wielkość 
pomieszczenia 

Przy wymianie, najpóźniej 01.01.2010 r. 

10.03a Systemy gaśnicze zainstalowane na stałe w 
pomieszczeniach dla załogi, sterówce i 
pomieszczeniach dla pasażerów 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2035 r. 

10.03b Systemy gaśnicze zainstalowane na stałe w 
maszynowniach, kotłowniach i 
pompowniach 

1) 

10.04 Stosowanie norm europejskich w stosunku 
do łodzi towarzyszących 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2015 r. 

10.05, ust. 2 Nadmuchiwane kamizelki ratunkowe N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2010 r. 
Kamizelki ratunkowe, które były na pokładzie w 
dniu 30.09.2003 r. mogą być używane aż do 
wystawienia lub odnowienia świadectwa 
wspólnotowego po 01.01.2010 r. 

                                                 
1 1.  Systemy gaśnicze bazujące na CO2 zainstalowane przed 1 października 1980 r. mogą pozostać w użyciu aż do wystawienia 

lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po 1 stycznia 2035 r., jeżeli są zgodne z wymaganiami art. 7.03, ust. 5, zgodnie 
z rezolucją 1975-I-23 Centralnej Komisji ds. Żeglugi po Renie (CKŻR). 

2.
 Stałe systemy gaśnicze bazujące na CO2 zainstalowane pomiędzy 1 kwietnia 1992 r. a 31 grudnia 1994 r. mogą pozostać 

w użyciu aż do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po 1 stycznia 2035 r., jeżeli są zgodne z 
wymaganiami art. 7.03, ust. 5 Przepisów o Kontroli Statków na Renie obowiązujących w dniu 31 grudnia 1994 r. 

3.
 Zalecenia CKŻR wydane pomiędzy 1 kwietnia 1992 r. a 31 grudnia 1994 r. w odniesieniu do art. 7.03, ust. 5 Przepisów o 

Kontroli Statków na Renie obowiązujących w dniu 31 grudnia 1994 r. pozostają obowiązujące aż do wystawienia lub 
odnowienia świadectwa wspólnotowego po 1 stycznia 2035 r. 

4.
 Artykuł 10.03b, ust. 2, litera a ma zastosowanie tylko do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po 

1 stycznia 2035 r., jeżeli te instalacje zostały zainstalowane na statkach wodowanych po 1 października 1992 r. 
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 ROZDZIAŁ 11  

11.02, ust. 4 Urządzenie zewnętrznych krawędzi 
pokładów, schodni pokładowych bocznych, 
jak również stanowisk roboczych 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2015 r. 

11.04 Schodnia pokładowa boczna 1 Pierwsze wystawienie lub wznowienie 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2035 r., 
kiedy wielkość przekracza 7,30 m. 

11.05, ust. 1  Dostęp do stanowisk roboczych N.R.C., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2035 r. 

ust. 2 i 3 Drzwi, jak i wejścia, wyjścia i przejścia, w 
których różnica poziomu jest większa niż 
0,50 m 

Wystawienie lub wznowienie świadectwa 
wspólnotowego. 

ust. 4 Schody w ciągle zajętych stanowiskach 
pracy 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2035 r. 

11.06, ust. 2 Wyjścia i wyjścia awaryjne N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2035 r. 

11.07, ust. 1  
drugie zdanie 

Urządzenia do wchodzenia N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2035 r. 

ust. 2 i 3  Wystawienie lub wznowienie świadectwa 
wspólnotowego. 

11.10 Pokrywy luków N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2010 r. 

11.11 Wciągarki N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2010 r. 

11.12, ust. 2-6 
i 8-10 

Dźwigi: tabliczka producenta, maksymalne 
dopuszczalne obciążenie, urządzenia 
zabezpieczające, dowód obliczeniowy, 
inspekcja eksperta, świadectwa na 
pokładzie 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2015 r. 

11.13 Przechowywanie łatwopalnych cieczy N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego. 

                                                 
1  To postanowienie ma zastosowanie do statków wodowanych po 31.12.1994 r. i statków będących w eksploatacji pod 

następującym warunkiem: 
 Wymagania art. 11.04 muszą być spełnione przy odnowieniu całego rejonu ładowni. 

Kiedy przebudowa, na skutek której szerokość w świetle schodni pokładowej bocznej została zmodyfikowana, obejmuje całą 
długość schodni pokładowej bocznej, wówczas 
a) Art. 11.04 musi być respektowany, jeżeli szerokość w świetle schodni pokładowej bocznej ma być zmniejszona do 

wysokości 0,90 m lub jeżeli szerokość w świetle powyżej tej wysokości ma być zmniejszona, 
 b) szerokość w świetle schodni pokładowej bocznej przed przebudową aż do wysokości 0,90 m lub szerokość w świetle 

powyżej tej wysokości musi być nie mniejsza niż wymiary podane w Art. 11.04. 
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 ROZDZIAŁ 12  

12.01 ust. 1 Pomieszczenia dla załogi dla osób 
zwyczajowo mieszkających na pokładzie 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2035 r. 

12.02 ust. 3 Położenie podłogi N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2035 r. 

ust. 4 Pomieszczenia rekreacyjne i sypialne N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2035 r. 

ust. 6 Wysokość pomieszczeń dla załogi N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2035 r. 

ust. 8 Powierzchnia pomieszczeń rekreacyjnych N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2035 r. 

ust. 9 Kubatura pomieszczeń N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2035 r. 

ust. 10 Objętość powietrza na osobę N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2035 r. 

ust. 11 Wymiary drzwi N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2035 r. 

ust. 12  
lit.) a) i b) 

Rozmieszczenie schodów N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2035 r. 

ust. 13 Rury przenoszące niebezpieczne gazy lub 
ciecze 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2035 r. 

12.03 Urządzenia sanitarne  N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2035 r. 

12.04 Kuchnie N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2035 r. 

12.05 Instalacje wody pitnej N.Z.P., najpóźniej do 31.12.2006 r. 

12.06 Ogrzewanie i wentylacja N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2035 r. 

12.07 ust. 1  
zdanie drugie 

Pozostałe wyposażenie pomieszczeń dla 
załogi 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2035 r. 
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 ROZDZIAŁ 15  

15.01 ust. 1 lit. 
d) 

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

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2010 r. 

ust. 2 
lit. c) 

Zakaz użycia grzejników na paliwo stałe 
zgodnie z art. 13.07 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2010 r.  

Postanowienie nie ma zastosowania do statków z 
silnikami na paliwo stałe (silników parowych). 

lit. e) Zakaz użycia urządzeń na gaz płynny 
zgodnie z rozdziałem 14 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r. 

15.02 ust. 2 Liczba i usytuowanie grodzi N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r. 

ust. 5 zdanie 
drugie 

Linia graniczna w przypadku braku pokładu 
grodziowego 

W wypadku statków pasażerskich, które były 
wodowane przed 01.01.1996 r., wymóg ma 
zastosowanie zgodnie z N.Z.P., najpóźniej do 
wystawienia lub odnowienia świadectwa 
wspólnotowego po 01.01.2045 r. 

ust. 10 lit. c) Czas zdalnego zamykania N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2015 r. 

ust. 12 Urządzenie w sterówce ostrzegające , które 
drzwi w grodziach są otwarte  

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego. 

ust. 15 Wysokość dna podwójnego, szerokość 
zbiorników bocznych pustych 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r. 

15.03 ust. 1-6 Stateczność statku w stanie 
nieuszkodzonym 

N.Z.P. i kiedy zabierana jest maksymalna liczba 
pasażerów, najpóźniej do wystawienia lub 
odnowienia świadectwa wspólnotowego po 
01.01.2045 r. 

ust. 7 i 8 Stateczność statku w przypadku zalania N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r. 

ust. 9 Status dwuprzedziałowy N.Z.P. 

ust. 10-13 Stateczność statku w przypadku zalania N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r. 
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15.05 ust.  
2 lit. a) 

Liczba pasażerów, dla których określono 
obszar ewakuacji, zgodnego z art. 15.06 ust. 
8 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r. 

lit. b) Liczba pasażerów, którą uwzględniono przy 
obliczeniu stabilności zgodnie z art. 15.03  

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r. 

15.06, ust. 1 lit. 
a) 

Pomieszczenia dla pasażerów na wszystkich 
pokładach za grodzią zderzeniową, ale 
przed grodzią skrajnika rufowego 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r. 

ust. 3 lit. c)  
zdanie pierwsze 

Wolna wysokość wyjść N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r. 

Zdanie drugie Wolna s drzwi kabin pasażerskich i innych 
małych pomieszczeń 

Ma zastosowanie dla rozmiaru 0,7 m zgodnie z 
N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r. 

Artykuł i ustęp ZAWARTOŚĆ TERMIN I UWAGI 

15.06 ust. 3 lit. 
f) zdanie 
pierwsze  

Wymiary wyjść awaryjnych N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r. 

lit. g) Wyjścia z pomieszczeń przeznaczonych dla
osób z dysfunkcją narządu ruchu 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r. 

ust. 4 lit. d) Drzwi przeznaczone dla osób z dysfunkcją 
narządu ruchu 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r. 

ust. 5 Wymagania dotyczące korytarzy łączących N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r. 

ust. 6 lit. b) Drogi ewakuacyjne do rejonów zbiórek 
podczas ewakuacji  

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r. 

lit. d) Brak stopni ściennych z pręta, drabin itp. 
temu podobnych na drodze ewakuacyjnej 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r. 

ust. 7 Odpowiedni system instrukcji 
bezpieczeństwa 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r. 

ust. 8 Wymagania dotyczące rejonów zbiórek N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r. 

ust. 9 Wymagania dotyczące schodów i podestów 
w strefie pasażerskiej 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r. 
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ust. 10 lit. a) 
zdanie pierwsze 

Barierki zgodne z normą europejską 
EN 711 : 1995 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r. 

Zdanie drugie Wysokość nadburć i barierek pokładów 
przeznaczonych dla osób z dysfunkcją 
narządu ruchu 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r. 

lit. b) zdanie 
drugie 

Wolna szerokość otworów używanych 
przez osoby z dysfunkcją narządu ruchu 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r. 

ust. 13  Obszary komunikacyjne i ściany w 
obszarach komunikacyjnych, przeznaczone 
dla osób z dysfunkcją narządu ruchu 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r. 

ust. 14 zdanie 
pierwsze  

Konstrukcja drzwi i ścian szklanych w 
obszarach komunikacyjnych i szyby 
okienne 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r. 

ust. 15 Wymagania dotyczące nadbudówek lub ich 
dachów zbudowanych całkowicie z szyb 
panoramicznych 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r. 

ust. 16 Instalacje wody pitnej, zgodnie z art. 12.05 N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 31.12.2006 r. 

ust. 17  
drugie zdanie 

Wymagania dotyczące toalet 
przeznaczonych dla osób z dysfunkcją 
narządu ruchu 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r. 

ust. 18 Instalacja wentylacyjna dla kabin bez 
otwieralnych okien  

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r. 

ust. 19 Wymagania art. 15.06 dotyczące 
pomieszczeń przeznaczonych dla członków 
załogi lub personelu pokładowy 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r. 

15.07 Wymagania dotyczące układu napędowego N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r. 

15.08 ust. 2 Wymagania dotyczące systemów 
głośnikowych w obszarach dla pasażerów 

Dla statków pasażerskich o LWL poniżej 40 m lub 
nie więcej niż 75 osób postanowienie ma 
zastosowanie zgodnie z N.Z.P., najpóźniej do 
wystawienia lub odnowienia świadectwa 
wspólnotowego po 01.01.2010 r. 

ust. 3 Wymagania dotyczące instalacji alarmowej Dla statków wycieczkowych to postanowienie ma 
zastosowanie zgodnie z N.Z.P., najpóźniej do 
wystawienia lub odnowienia świadectwa 
wspólnotowego po 01.01.2010 r. 

ust. 4 Alarm poziomu w każdym przedziale 
wodoszczelnym  

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2010 r. 
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ust. 5 Dwie silnikowe pompy zęzowe N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2010 r. 

ust. 6 System odwadniania zęz zainstalowany na 
stałe  

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2015 r. 

ust. 8 System wentylacji dla instalacji 
wykorzystującej CO2 w pomieszczeniach 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2010 r. 

15.09 ust. 3 Odpowiedni sprzęt do przenoszenia  N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2010 r. 

15.09 ust. 4 Osobiste środki ratunkowe dla dzieci Aż do wystawienia lub odnowienia świadectwa 
wspólnotowego po 01.01.2010 r. ten sprzęt jest 
uważany za alternatywę dla osobistych środków 
ratunkowych. 

 Rodzaj wyposażenia ratunkowego Dla statków pasażerskich, które są wyposażone w 
zbiorowe środki ratunkowe, zgodnie z Artykułem 
15.09, ust. 5, przed 01.01.2005 r., ten sprzęt jest 
uważany za alternatywę dla osobistych środków 
ratunkowych. 

Dla statków pasażerskich, które są wyposażone w 
zbiorowe środki ratunkowe, zgodnie z Artykułem 
15.09, ust. 6, przed 01.01.2005 r., ten sprzęt jest 
uważany za alternatywę dla osobistych środków 
ratunkowych, aż do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2010 r. 

ust. 5 lit. b) i c) Wystarczająca przestrzeń do siedzenia, 
wypór co najmniej 750 N  

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2010 r. 

lit. f) Stabilne położenie na powierzchni wody, 
urządzenia umożliwiające trzymanie się 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2010 r. 

lit. i) Odpowiednie środki umożliwiające 
przejście z obszarów ewakuacji do tratw 
ratunkowych  

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2010 r. 

ust. 10 Łódź towarzysząca wyposażona w silnik i 
reflektor-szperacz 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2010 r. 

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

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2015 r. 

ust. 3 Odpowiednie oświetlenie awaryjne Oświetlenie awaryjne N.Z.P., najpóźniej do 
wystawienia lub odnowienia świadectwa 
wspólnotowego po 01.01.2015 r. 
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15.10 ust. 4 Awaryjna siłownia Dla statków wycieczkowych o LWL równym 25 m 
lub mniej, postanowienie to ma zastosowanie 
zgodnie z N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub 
odnowienia świadectwa wspólnotowego po 
01.01.2015 r. 

lit. f) Zasilanie awaryjne reflektorów zgodnie z 
art. 10.02 ust. 2 lit. i) 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2015 r. 

lit. i) Zasilanie awaryjne wind i sprzętu 
dźwigowego zgodnie z art. 15.06 ust. 9, 
zdanie drugie 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2015 r. 

ust. 6 Wymagania dotyczące siłowni awaryjnej:  

 - przegrody zgodnie z art. 15.11 ust. 2 N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2015 r. 

 - instalacja kabli N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2015 r. 

 - siłownia awaryjna powyżej linii 
granicznej 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2015 r. 

15.11 Ochrona przeciwpożarowa  

ust. 1 Zgodność materiałów i części składowych z 
wymaganiami ochrony przeciwpożarowej 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r. 

ust. 2 Konstrukcja przegród N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r. 

ust. 3 Środki nakładane na powierzchnie jak 
również pokrycie pokładów używane w 
pomieszczeniach oprócz maszynowni i 
magazynów muszą mieć właściwości 
wstrzymujące płomień 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2015 r. 

ust. 4 Stropy i okładziny ścienne z materiałów 
niepalnych 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r. 

ust. 5 Umeblowanie i wyposażenie w obszarach 
zbiórek z materiałów niepalnych 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r. 

ust. 6 Kodeks procedur prób ogniowych  N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r. 

ust. 7 Materiały izolacyjne w pomieszczeniach 
mieszkalnych  

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r. 

ust. 8 Wymagania dotyczące drzwi w przegrodach N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r. 
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ust. 9 Ściany  W statkach kabinowych bez instalacji 

tryskaczowej, końce ścian między kabinami: 
N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2010 r. 

ust. 10 Przegrody  N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r. 

ust. 11 Ograniczniki ciągu  N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r. 

ust. 12 zdanie 
drugie 

Schody wykonane ze stali lub innego 
równoważnego materiału niepalnego 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r. 

ust. 13 Obudowa schodów wewnętrznych  N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r. 

ust. 14 Instalacje wentylacyjne i napowietrzające N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r. 

ust. 15 Instalacje wentylacyjne w kuchniach, 
kuchenki z wyciągami 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r. 

ust. 16 Stanowiska kontrolne, klatki schodowe, 
obszary zbiórek i instalacje odprowadzania 
wyciągów dymu 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r. 

ust. 17 Instalacja alarmowa przeciwpożarowa Dla statków wycieczkowych: N.Z.P., najpóźniej do 
wystawienia lub odnowienia świadectwa 
wspólnotowego po 01.01.2010 r. 

15.12 ust. 1 Przenośne gaśnice przeciwpożarowe Gaśnice i koce do tłumienia ognia w kuchniach, 
salonach fryzjerskich i perfumeriach: N.Z.P., 
najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego. 

ust. 2 Instalacja hydrantowa  Drugie pompy gaśnicze: N.Z.P., najpóźniej do 
wystawienia lub odnowienia świadectwa 
wspólnotowego po 01.01.2010 r. 

ust. 3 Wymagania dotyczące instalacji 
hydrantowej  

Ciśnienie i długość strumienia wody: N.Z.P., 
najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2010 r. 

ust. 6 Materiały, ochrona przed utratą sprawności N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2010 r. 
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ust. 7 Uniemożliwienie zamarzania przewodów i 
hydrantów 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2010 r. 

ust. 8 lit. b) Niezależne funkcjonowanie pomp 
pożarowych 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2010 r. 

lit. c) Długość strumienia wody na wszystkich 
pokładach 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2010 r. 

lit. d) Instalacja pomp pożarowych  N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2010 r. 

ust. 9 Instalacja gaśnicza w maszynowniach N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r. 

15.14 ust. 1 

 
Zbiorniki do odbioru ścieków lub 
oczyszczalnie pokładowe 

Dla statków kabinowych z nie więcej niż 50 
kojami i statków wycieczkowych: N.Z.P., 
najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r. 

ust. 2 Wymagania dotyczące zbiorników do 
odbioru ścieków 

Dla statków kabinowych z nie więcej niż 50 
kojami i statków wycieczkowych z nie więcej niż 
50 pasażerami: N.Z.P., najpóźniej do wystawienia 
lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po 
01.01.2045 r. 

15.15, ust. 1 Stateczność w przypadku zalania N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r. 

ust. 4  (Skreślone) r. 

ust. 5 Dostępność łodzi towarzyszącej, platformy 
lub równorzędnego wyposażenia 

Dla statków pasażerskich mających pozwolenie na 
przewóz maksymalnej liczby 250 pasażerów lub 
posiadających 50 koi: N.Z.P., najpóźniej do 
wystawienia lub odnowienia świadectwa 
wspólnotowego po 01.01.2010 r. 

ust. 6 Dostepność łodzi towarzyszącej, platformy 
lub równoważnego urządzenia 

Dla statków pasażerskich mających pozwolenie na 
przewóz maksymalnej liczby 250 pasażerów lub 
posiadających 50 koi: N.Z.P., najpóźniej do 
wystawienia lub odnowienia świadectwa 
wspólnotowego po 01.01.2010 r. 

ust. 9 lit. a) Instalacje alarmowe dla instalacji gazu 
płynnego  

N.Z.P., najpóźniej przy wznowieniu świadectwa 
wspólnotowego zgodnie z Artykułem 14.15. 

lit. b) Zbiorowe środki ratunkowe zgodne z art. 
15.09 ust. 5 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2010 r. 
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 ROZDZIAŁ 16  

16.01, ust. 2 Specjalne wciągarki lub równoważne 
urządzenia na jednostkach przeznaczonych 
do pchania 

Ten wymóg ma zastosowanie do jednostek, które 
uzyskały licencje przed 01.01.1995 r. na pchanie 
zestawów bez własnego urządzenia sczepiającego, 
tylko przy N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub 
odnowienia świadectwa wspólnotowego po 
01.01.2035 r. 

16.01 ust. 3, 
ostatnie zdanie 

Wymagania dotyczące urządzeń 
napędowych 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2035 r. 

 ROZDZIAŁ 17  

17.02 ust. 3 Dodatkowo obowiązujące przepisye Takie same postanowienia przejściowe jak 
podane w mającym zastosowanie artykule. 

17.03 ust. 1 Ogólny system alarmowy N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub 
odnowienia świadectwa wspólnotowego. 

ust. 4 Maksymalny obciążenie dźwigu N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub 
odnowienia świadectwa wspólnotowego. 

17.04, ust. 2 i 3 Pozostały prześwit bezpieczny dla otworów N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub 
odnowienia świadectwa wspólnotowego. 

17.05, ust. 2 i 3 Pozostała wolna burta N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub 
odnowienia świadectwa wspólnotowego. 

17.06, 17.07  
i 17.08 

Próba przechyłu i dowód stateczności  N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub 
odnowienia świadectwa wspólnotowego. 

17.09 Onakowanie zanurzenia i podziałki zanurzenia N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub 
odnowienia świadectwa wspólnotowego. 

 ROZDZIAŁ 20  

 Mają zastosowanie postanowienia przejściowe 
z rozdziału 20 „Przepisów dotyczących 
inspekcji statków na Renie”. 

 

 ROZDZIAŁ 21  

21.01-21.02  Te wymagania mają zastosowanie do statków 
rekreacyjnych zbudowanych przed 
01.01.1995r., tylko N.Z.P., najpóźniej do 
wystawienia lub odnowienia świadectwa 
wspólnotowego po 01.01.2035 r. 
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Artykuł 24.03  

Odstępstwa w odniesieniu do jednostek, które były wodowane w dniu 1 kwietnia 1976 r. lub 
wcześniej 

1. Oprócz postanowień art. 24.02, jednostki, które były wodowane w dniu 1 kwietnia 1976 r. lub 
wcześniej podlegają następującym postanowieniom. 

 Następujące definicje mają zastosowanie w tabeli poniżej: 

- „Z.P.”: To postanowienie nie ma zastosowania do jednostek, które są obecnie eksploatowane, 
chyba że odnośne ich części były zastąpione lub poddane przebudowie, to znaczy, że to 
postanowienie ma zastosowanie tylko do Zastąpienia lub Przebudowy odpowiednich części 
czy miejsc. Jeżeli istniejące części są zamieniane na części zamienne wykonane w tej samej 
technologii i są one tego samego typu, nie stanowi to zamiany („Z”) w rozumieniu 
postanowień przejściowych. 

-  „Wystawienie lub wznowienie świadectwa wspólnotowego”: To postanowienie musi być 
spełnione do czasu wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po nabraniu 
mocy obowiązującej przez to postanowienie. 

 
Artykuł i ust. ZAWARTOŚĆ TERMIN I UWAGI 

 ROZDZIAŁ 3  

3.03, ust. 1 
litera a 

Usytuowanie grodzi zderzeniowej Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2035 r. 

3.04, ust. 2 Wspólne powierzchnie odgraniczające 
zasobników paliwowych oraz pomieszczeń 
załogi i pasażerów 

Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2035 r. 

ust. 7 Maksymalny dozwolony poziom ciśnienia 
akustycznego 

Wystawienie lub wznowienie świadectwa 
wspólnotowego po 01.01.2015 r. 

 ROZDZIAŁ 4  

4.01, ust. 2, 
4.02 i 4.03 

Prześwit bezpieczny, wolna burta, 
minimalna wolna burta 

Wystawienie lub wznowienie świadectwa 
wspólnotowego po 01.01.2015 r. 

 ROZDZIAŁ 7  

7.01, ust. 2 Poziom szumów własnych Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2015 r. 

7.05, ust. 2 Kontrola świateł nawigacyjnych Wystawienie lub wznowienie świadectwa 
wspólnotowego. 



 

 
13274/1/05 REV 1  PAW/abs 259 
ZAŁĄCZNIK II DG C III   PL 

 ROZDZIAŁ 8  

8.08, ust. 3 i 4 Minimalna wydajność pompowania i 
średnica wewnętrzna rur odwadniających 

Wystawienie lub wznowienie świadectwa 
wspólnotowego po 01.01.2015 r. 

8.10, ust. 2  Hałas wytwarzany przez statek w ruchu Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2015 r. 

 ROZDZIAŁ 9  

9.01 Wymagania względem urządzeń 
elektrycznych 

Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2015 r. 

9.03 Zabezpieczenie przed dotykiem, 
przedostawaniem się ciał obcych i wody 

Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2015 r. 

9.06 Maksymalne dopuszczalne napięcia  Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2015 r. 

9.10 Generatory i silniki Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2015 r. 

9.11 ust. 2 Ustawienie akumulatorów Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2015 r. 

9.12 Rozdzielnie  Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2015 r. 

9.14 Materiał instalacyjny Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2015 r. 

9.15 Kable Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2015 r. 

9.17 Światła nawigacyjne Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2015 r. 
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 ROZDZIAŁ 12  

12.02 ust. 5 Hałas i drgania w pomieszczeniach dla 
załogi 

Wystawienie lub wznowienie świadectwa 
wspólnotowego po 01.01.2015 r. 

 ROZDZIAŁ 15  

15.02 ust. 5,  
ust. 6  
zdanie pierwsze,  
ust. 7-11 i ust. 13 

Linia graniczna w przypadku braku 
pokładu grodziowego 

Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r. 

15.02 ust. 16 Wodoszczelne okna Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r. 

15.04 Prześwit bezpieczny, wolna burta, znaki 
zanurzenia 

 Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r. 

15.05 Liczba pasażerów Wystawienie lub wznowienie świadectwa 
wspólnotowego po 01.01.2015 r. 

15.10 ust. 4,  
ust. 6,  
ust. 7,  
ust. 8 i 11 

Awaryjna siłownia Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r. 
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2. Artykuł 15.11, ust. 3, lit. a) ma zastosowanie do statków wycieczkowych wodowanych w dniu 
1 kwietnia 1976 r. lub wcześniej, aż do pierwszego wystawienia lub odnowienia świadectwa 
wspólnotowego po 01.01.2045 r., z postanowieniem, że tylko farby, lakiery, powłoki i inne 
materiały używane na powierzchniach od strony dróg ewakuacyjnych i inne materiały do 
powierzchniowego wykańczania paneli muszą być ognioodporne i, że dym lub toksyczne opary 
nie będą wydzielały się w jakichkolwiek niebezpiecznych ilościach. 

3. Artykuł 15.09 ust. 4, zdania pierwsze i drugie, mają zastosowanie do statków wycieczkowych 
wodowanych w dniu 1 kwietnia 1976 r. lub wcześniej, z postanowieniem, że wystarczające 
jest, jeżeli, zamiast schodów w postaci nośnej konstrukcji stalowej, schody służące jako droga 
ewakuacyjna będą zaprojektowane w taki sposób, że pozostaną zdatne do użytku w wypadku 
pożaru, przez w przybliżeniu taki sam czas jak schody w postaci nośnej konstrukcji stalowej. 

Artykuł 24.04 

Inne odstępstwa 

1. Dla jednostek, których minimalna wolna burta została określona zgodnie z art. 4.04 „Przepisów 
dotyczących inspekcji statków na Renie”, w wersji obowiązującej w dniu 31 marca 1983 r., 
komisja inspekcyjna może, na żądanie armatora, określić wolną burtę zgodnie z art. 4.03 
„Przepisów dotyczących inspekcji statków na Renie” w wersji obowiązującej w dniu 1 stycznia 
1995 r. 

2. Jednostki zwodowane przed 1 lipca 1983 r. nie muszą być zgodne z rozdziałem 9, lecz muszą 
co najmniej być zgodne z rozdziałem 6 „Przepisów dotyczących inspekcji statków na Renie”, w 
wersji obowiązującej w dniu 31 marca 1983 r. 

3. Art. 15.06 ust. 3 lit. a) - e) oraz art. 15.12 ust. 3 lit. a), w odniesieniu do zasady dotyczącej 
długości pojedynczego węża, ma tylko zastosowanie wobec statków pasażerskich wodowanych 
po 30 września 1984 r., oraz w przypadku przebudowy odnośnych miejsc, najpóźniej kiedy 
świadectwo statku będzie wznowione po 1 stycznia 2045 r. 



 

 
13274/1/05 REV 1  PAW/abs 262 
ZAŁĄCZNIK II DG C III   PL 

4. Jeżeli jest trudno stosować w praktyce postanowienia sformułowane w tym rozdziale po 
wygaśnięciu postanowień przejściowych, albo jeżeli ich zastosowanie pociąga za sobą 
nieracjonalnie wysokie koszty, komisja inspekcyjna może zezwolić na uchylenie tych 
postanowień, stosownie do zaleceń Komitetu. Uchylenia te muszą być wpisane do świadectwa 
wspólnotowego. 

5. Kiedy to postanowienie nawiązuje, w związku z wymaganiami projektowymi sprzętu, do normy 
europejskiej lub międzynarodowej, taki sprzęt może, po jakiejkolwiek zmianie tej normy, nadal 
być używany przez dalsze 20 lat po jej zmianie . 

Artykuł 24.05 

(skreślony) 

Artykuł 24.06 

Odstępstwa w odniesieniu do jednostek nie objętych przez art. 24.01 

1. Zastosowanie mają następujące postanowienia: 

a) w odniesieniu do jednostek, dla których świadectwo zgodne z „Przepisami dotyczącymi 
inspekcji statków na Renie”, było wydane po raz pierwszy między 1 stycznia 1995 r. a …..*, 
pod warunkiem, że nie były one w trakcie budowy lub przebudowy w dniu 
31 grudnia 1994 r.;  

b) w odniesieniu do jednostek, który uzyskały inne licencje dopuszczające do ruchu 
pomiędzy 1 stycznia 1995 r. a ….*. 

2. Musi być udowodnione, że te jednostki są zgodne z „Przepisami dotyczącymi inspekcji statków 
na Renie”, w wersji obowiązującej w dniu, kiedy przyznane było świadectwo statku lub inna 
licencja dopuszczająca do ruchu. 

                                                 
*  Dwa lata po dacie wejścia w życie niniejszej dyrektywy. 



 

 
13274/1/05 REV 1  PAW/abs 263 
ZAŁĄCZNIK II DG C III   PL 

3. Jednostki te muszą być przystosowane tak, aby pozostawać w zgodzie z postanowieniami, 
które nabierają mocy obowiązującej po pierwszym przyznaniu świadectwa statku lub innej 
licencji dopuszczającej do ruchu, zgodnie z postanowieniami przejściowymi sformułowanymi 
w tabeli poniżej. 

4. Art. 24.04 ust. 4 i 5, stosuje się odpowiednio.  

5. W tabeli poniżej mają zastosowanie następujące definicje: 

- „N.Z.P.”: To postanowienie nie ma zastosowania do jednostek, które są obecnie 
eksploatowane, chyba że odpowiednie ich części zostały zamienione lub poddane 
przebudowie, to znaczy, postanowienie to ma zastosowanie tylko do Nowo budowanych 
statków oraz Zamian lub Przebudowy ich części. . Jeżeli istniejące części są zamieniane 
na części zamienne wykonane w tej samej technologii i są one tego samego typu, nie 
stanowi to zamiany („Z”) w rozumieniu postanowień przejściowych. 

-  „Wystawienie lub wznowienie świadectwa wspólnotowego”: To postanowienie musi być 
spełnione do czasu wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po nabraniu 
mocy obowiązującej przez to postanowienie. 
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Artykuł i ust. ZAWARTOŚĆ TERMIN I UWAGI Obowiązujące 
dla jednostek

ze świadectwem 
statku lub 
licencją 

przewozową 
przed 

 ROZDZIAŁ 3   

3.03, ust. 7 Części dziobowe statków z 
wnękami na kotwice 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2041 r. 

01.10.1999 r.

3.04, ust. 3  
drugie zdanie 

Materiał izolacyjny w 
maszynowniach 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego. 

01.04.2003 r. 

ust. 3 zdania 3 i 
4 

Urządzenia do otwierania i 
zamykania 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego. 

01.10.2003 r.

 ROZDZIAŁ 8   

8.02, ust. 4 Izolacja części maszyn N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego. 

01.04.2003 r.

8.03, ust. 3 Automatyczne zabezpieczenie 
przed nadmierną prędkością 
obrotową 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2010 r. 

01.04.2004 r.

8.05, ust. 9 
pierwsze 
zdanie 

Odczyt urządzenia do pomiaru 
objętości możliwy aż do poziomu 
maksymalnego napełnienia 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2010 r. 

01.04.1999 r.

ust. 13 Kontrola poziomu napełnienia 
nie tylko dla serwomotorów, lecz 
również dla innych silników 
potrzebnych do bezpiecznego 
prowadzenia statku 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2015 r. 

01.04.1999 r.

 ROZDZIAŁ 8a   

 por. przepisy przejściowe 
dotyczące rozdziału 8a 
„Przepisów dotyczących 
inspekcji statków na Renie” 
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 ROZDZIAŁ 10   

10.02 ust. 2 lit. 
a) 

Certyfikat dla lin stalowych 
i innych lin 

Pierwsza lina wymieniona na statku: NZ.P., 
najpóźniej 01.01.2008 r. Druga i trzecia lina: 
01.01.2013 r. 

01.04.2003 r.

10.03 ust. 1 Norma europejska W chwili wymiany, najpóźniej 01.01.2010 r. 01.04.2002 r.

ust. 2 Dostosowanie do klas 
pożarowych A, B 
i C 

W chwili wymiany, najpóźniej 01.01.2010 r. 01.04.2002 r.

10.03a Systemy gaśnicze zainstalowane 
na stałe w pomieszczeniach dla 
załogi, sterówkach i 
pomieszczeniach dla pasażerów 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2035 r. 

01.04.2002 r.

10.03b Systemy gaśnicze zainstalowane 
na stałe w maszynowniach, 
kotłowniach i pompowniach 

1, najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2035 r. 

01.04.2002 r.

10.04 Stosowanie norm europejskich w 
odniesieniu do łodzi 
towarzyszących 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2015 r. 

01.10.2003 r.

10.05 ust. 2 Nadmuchiwane kamizelki 
ratunkowe 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2010 r. 
Kamizelki ratunkowe, które były na pokładzie dnia 
30.09.2003 r. mogą być używane aż do wystawienia 
lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po 
01.01.2010 r. 

01.10.2003 r.

 ROZDZIAŁ 11   

11.13 Przechowywanie łatwopalnych 
cieczy 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego.  

01.10.2002 r.

 ROZDZIAŁ 15   

15.01 ust. 1 
lit. c) 

Niestosowanie art. 8.06 ust. 2, 
zdanie drugie  

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego. 

01.01.2006 r.

lit. d) Niestosowanie art. 9.14 ust. 3, 
zdanie drugie, w odniesieniu do 
napięć znamionowych powyżej 
nad 50 V  

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2010 r. 

01.01.2006 r.

                                                 
1   
1. Stałe systemy gaśnicze na CO2 zainstalowane pomiędzy 1 stycznia 1995 r. a 31 marca 2003 r. pozostają zatwierdzone do 

wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po 1.1.2035 r., jeżeli są one zgodne z art. 10.03, ust. 5 „Przepisów o 
Kontroli Statków na Renie”, jak miały one zastosowanie w dniu 31 marca 2002 r. 

2.  Zalecenia „Centralnej Komisji ds. Żeglugi po Renie” wydane pomiędzy 1 stycznia 1995 r. a 31 marca 2002 r., w odniesieniu 
do art. 10.03, ust. 5 „Przepisów o Kontroli Statków na Renie”, jak miały one zastosowanie w dniu 31 marca 2002 r., 
pozostają obowiązujące do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po 1.1.2035 r. 

3.  Artykuł 10.03b, ust. 2, litera a obowiązuje do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po 1.1.2035 r. tylko, 
jeżeli te instalacje zostały zainstalowane na statkach zwodowanych po 1 października 1992 r. 
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ust. 2 
lit. b) 

Zakaz użycia pieców grzewczych 
z palnikiem z odparowaniem 
oleju zgodnie z art. 13.04 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego. 

01.01.2006 r.

lit. c) Zakaz użycia grzejników na 
paliwo stałe zgodnie z art. 13.07 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2010 r. 

01.01.2006 r.

lit. e) Zakaz użycia urządzeń na gaz 
płynny zgodnie z rozdziałem 14 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r. 

01.01.2006 r.

15.02 ust. 2 Liczba i usytuowanie grodzi N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r. 

01.01.2006 r. 

ust. 5 
zdanie drugie 

Linia graniczna w przypadku 
braku pokładu grodziowego 

Dla statków pasażerskich wodowanych przed 
01.01.1996 r., wymóg ma zastosowanie zgodnie z 
N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r. 

01.01.2006 r. 

ust. 15 Wysokość dna podwójnego, 
szerokość zbiorników bocznych 
pustych 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r. 

01.01.2006 r. 

15.03 ust. 
1-6 

Stateczność statku w stanie 
nieuszkodzonym 

N.Z.P. i kiedy maksymalna liczba pasażerów jest 
zwiększona, najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r. 

01.01.2006 r. 

15.03 ust. 
7 i 8 

Stateczność statku w przypadku 
zalania 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r. 

01.01.2006 r. 

ust. 9 Status dwuprzedziałowy N.Z.P. 01.01.2007 r. 

ust. 10-13 Stateczność statku w przypadku 
zalania 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r. 

01.01.2006 r. 

15.05 ust. 2 
lit. a) 

Liczba pasażerów, dla których 
określono obszar ewakuacji, 
zgodnie z art. 15.06 ust. 8 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 

01.01.2006 r. 



 

 
13274/1/05 REV 1  PAW/abs 267 
ZAŁĄCZNIK II DG C III   PL 

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

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r. 

01.01.2006 r. 

15.06 ust. 1 Pomieszczenia dla pasażerów 
na wszystkich pokładach przed 
grodzią skrajnika rufowego  

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r. 

01.01.2006 r. 

ust. 2 Szafki i pomieszczenia, o 
których mowa w art. 11.13, 
przeznaczone do składowania 
łatwopalnych cieczy 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego. 

01.01.2006 r. 

ust. 3 lit. c),  
zdanie 
pierwsze 

Wysokość w świetle wyjść N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r. 

01.01.2006 r. 

zdanie drugie Wolna szerokość drzwi kabin 
pasażerskich i innych małych 
pomieszczeń 

Zastosowanie ma dla wymiaru 0,7 m N.Z.P., 
najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r. 

01.01.2006 r. 

15.06 ust. 3 lit. f), 
zdanie pierwsze 

Wymiary wyjść awaryjnych N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r. 

01.01.2006 r. 

lit. g) Wyjścia przeznaczone dla osób 
z dysfunkcją narządu ruchu 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r. 

01.01.2006 r. 

ust. 4, 
lit. d) 

Drzwi przeznaczone dla osób z 
dysfunkcją narządu ruchu 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r. 

01.01.2006 r. 

ust. 5 Wymagania dotyczące 
korytarzy łączących 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r. 

01.01.2006 r. 

ust. 6, 
lit. b) 

Drogi ewakuacyjne do stref 
zbiórek podczas ewakuacji 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r. 

01.01.2006 r. 

lit. c) Drogi ewakuacyjne nie 
prowadzą przez maszynownie 
ani kuchnie  

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego. 

01.01.2006 r. 

lit. d) Brak stopni ściennych z pręta, 
drabin itp. zainstalowanych 
wzdłuż dróg ewakuacyjnych 

N.z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r. 

01.01.2006 r. 
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ust. 7 Odpowiedni system instrukcji 
bezpieczeństwa 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r. 

01.01.2006 r. 

ust. 8 Wymagania dotyczące miejsc 
zbiórek 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r. 

01.01.2006 r. 

ust. 9, lit. a)-c), 
lit. e) i ostatnie 
zdanie 

Wymagania dotyczące 
schodów i podestów w strefie 
pasażerskiej 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r. 

01.01.2006 r. 

ust. 10 lit. a), 
zdanie pierwsze 

Barierki zgodne z normą 
EN 711 : 1995 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r. 

01.01.2006 r. 

zdanie drugie Wysokość nadburć i barierek 
pokładów przeznaczonych dla 
osób z dysfunkcją narządu ruchu 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r. 

01.01.2006 r. 

lit. b)  
zdanie drugie 

Wolna szerokość otworów 
przeznaczonych dla osób 
z dysfunkcją narządu ruchu 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r. 

01.01.2006 r. 

ust. 12 Schodnie zgodne z normą EN 
14206: 2003 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego. 

01.01.2006 r. 

ust. 13 Obszary komunikacyjne 
i ściany w obszarach 
komunikacyjnych 
przeznaczone dla osób 
z dysfunkcją narządu ruchu 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r. 

01.01.2006 r. 

ust. 14  
zdanie 
pierwsze 

Konstrukcja drzwi i ścian 
szklanych w obszarach 
komunikacyjnych i szyby 
okienne 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r. 

01.01.2006 r. 

ust. 15 Wymagania dotyczące 
nadbudówek lub ich dachów 
zbudowanych całkowicie z szyb 
panoramicznych 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r. 

01.01.2006 r. 

ust. 16 Instalacje wody pitnej zgodne z 
art. 12.05 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego. 

01.01.2006 r. 

ust. 17,  
zdanie drugie 

Wymagania dotyczące toalet 
przeznaczonych dla osób z 
dysfunkcją narządu ruchu 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r. 

01.01.2006 r. 
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ust. 18 Instalacja wentylacyjna dla 
kabin bez otwieralnych okien 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r. 

01.01.2006 r. 

15.07 Wymagania dotyczące układu 
napędowego 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r. 
 
 

01.01.2007 r. 

15.08 ust. 2 Wymagania dotyczące 
systemów głośnikowych w 
obszarze dla pasażerów 

Dla statków pasażerskich o LWL poniżej 40 m lub 
nie więcej niż 75 osób postanowienie to ma 
zastosowanie na zasadzie N.Z.P., najpóźniej do 
wystawienia lub odnowienia świadectwa 
wspólnotowego po 01.01.2010 r. 

01.01.2006 r. 

ust. 3 Wymagania dotyczące 
instalacji alarmowej 

Dla statków pasażerskich odbywających rejsy 
dzienne postanowienie to ma zastosowanie na 
zasadzie N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub 
odnowienia świadectwa wspólnotowego po 
01.01.2010 r. 

01.01.2006 r. 

ust. 3, 
lit. c) 

System alarmowy 
umożliwiający dowództwu 
statku na zaalarmowanie załogi 
i personelu pokładowego  

Dla statków wycieczkowych postanowienie to ma 
zastosowanie na zasadzie N.Z.P., najpóźniej do 
wystawienia lub odnowienia świadectwa 
wspólnotowego. 

01.01.2006 r. 

ust. 4 Alarm poziomu każdego 
przedziału wodoszczelnego 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2010 r. 

01.01.2006 r. 

ust. 5 Dwie silnikowe pompy zęzowe N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2010 r. 

01.01.2006 r. 

ust. 6 Zainstalowany na stałe system 
odwadniania zęz zgodnie z art. 
8.08, ust. 4 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2015 r. 

01.01.2006 r. 

ust. 7 Otwieranie chłodni od 
wewnątrz 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego. 

01.01.2006 r. 

ust. 8 System wentylacyjny dla 
instalacji wykorzystującej CO2 
w pomieszczeniach 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2010 r. 

01.01.2006 r. 

ust. 9 Zestawy pierwszej pomocy N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego. 

01.01.2006 r. 



 

 
13274/1/05 REV 1  PAW/abs 270 
ZAŁĄCZNIK II DG C III   PL 

 

15.09 ust. 1 
zdanie pierwsz
e 

Koła ratunkowe N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego. 

01.01.2006 r. 

ust. 2 Osobiste środki ratunkowe N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego. 

01.01.2006 r. 

ust. 3 Odpowiedni sprzęt do 
bezpiecznego przenoszenia 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2010 r. 

01.01.2006 r. 

ust. 4 Osobiste środki ratunkowe dla 
100% liczby pasażerów zgodne
z normą europejską EN 395: 
1998 lub EN 396: 1998  

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego. 

01.01.2006 r. 

 Osobiste środki ratunkowe dla 
dzieci 

Aż do wystawienia lub odnowienia świadectwa 
wspólnotowego po 01.01.2010 r. ten sprzęt jest 
uważany za alternatywny w stosunku do osobistych 
środków ratunkowych. 

01.01.2006 r. 

 Rodzaj wyposażenia 
ratunkowego 

Dla statków pasażerskich, które były wyposażone w 
zbiorowe środki ratunkowe zgodnie z art. 15.09, ust. 
5, przed 01.01.2005 r., te urządzenia są uważane za 
alternatywne w stosunku do osobistych środków 
ratunkowych 

Dla statków pasażerskich, które były wyposażone w 
zbiorowe środki ratunkowe zgodnie z art. 15.09, ust. 6, 
przed 01.01.2005 r., są one uważane za alternatywne 
w stosunku do osobistych srodków ratunkowych, aż 
do wystawienia lub odnowienia świadectwa 
wspólnotowego po 01.01.2010 r. 

01.01.2006 r. 

ust. 5, 
lit. b) i c) 

Wystarczające miejsce do 
siedzenia, wypór co najmniej 
750 N 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2010 r. 

 

lit. f) Stabilne położenie na 
powierzchni wody, 
odpowiednie urządzenia 
umożliwiające trzymanie się 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2010 r. 

01.01.2006 r. 

lit. i) Odpowiednie środki 
umożliwiające przejście z 
obszarów ewakuacji do tratw 
ratunkowych 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2010 r. 

01.01.2006 r. 
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ust. 9 Sprawdzanie środków 
ratunkowych zgodnie z 
instrukcjami producenta 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego. 

01.01.2006 r. 

ust. 10 Łódź towarzysząca wyposażona
w silnik i reflektor 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2010 r. 

01.01.2006 r. 

ust. 11 Nosze N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego. 

01.01.2006 r. 

 Instalacje elektryczne  01.01.2006 r. 

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

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2015 r. 

01.01.2006 r. 

ust. 3 Odpowiednie oświetlenie 
awaryjne 

Oświetlenie awaryjne N.Z.P., najpóźniej do 
wystawienia lub odnowienia świadectwa 
wspólnotowego po 01.01.2015 r. 

01.01.2006 r. 

ust. 4 Awaryjny siłownia Dla statków wycieczkowych o LWL 25 m lub mniej, 
postanowienie ma zastosowanie zgodnie z N.Z.P., 
najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2015 r. 

01.01.2006 r. 

lit. f)  Zasilanie awaryjne reflektorów 
zgodnie z art. 10.02 ust. 2 lit. i)

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2015 r. 

01.01.2006 r. 

lit. i) Zasilanie awaryjne wind i 
sprzętu dźwigowego zgodnie z 
art. 15.06 ust. 9, zdanie drugie 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2015 r. 

01.01.2006 r. 

ust. 6 Wymagania dotyczące 
awaryjnej siłowni: 

 01.01.2006 r. 

 - przegrody zgodne z art. 15.11 
ust. 2 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2015 r. 

01.01.2006 r. 

 - instalacja kabli N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2015 r. 

01.01.2006 r. 

 -awaryjna siłownia powyżej linii 
granicznej 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2015 r. 

01.01.2006 r. 
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15.11 Ochrona przeciwpożarowa  01.01.2007 r. 

ust. 1 Zgodność materiałów i części 
składowych z wymaganiami 
ochrony przeciwpożarowej 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r. 

01.01.2006 r. 

15.11 ust. 2 Konstrukcja przegród N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r. 

01.01.2006 r. 

ust. 3 Środki nakładane na 
powierzchnie jak również 
pokrycie pokładów używane w 
pomieszczeniach oprócz 
maszynowni i magazynów 
muszą mieć właściwości 
wstrzymujące płomień 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2015 r. 

01.01.2006 r. 

ust. 4 Stropy i okładziny ścienne z 
materiałów niepalnych 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r. 

01.01.2006 r. 

ust. 5 Umeblowanie i wyposażenie w 
obszarach zbiórek z materiałów 
niepalnych 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r. 

01.01.2006 r. 

ust. 6 Kodeks procedur prób 
ogniowych  

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r. 

01.01.2006 r. 

ust. 7 Materiały izolacyjne w 
pomieszczeniach mieszkalnych 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r. 

01.01.2006 r. 

ust. 8 lit. a), b), 
c) zdanie 
drugie i d) 

Wymagania dotyczące drzwi w 
przegrodach  

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r. 

01.01.2006 r. 

ust. 9 Ściany zgodnie z ust.2 od 
pokładu do pokładu 

W statkach kabinowych bez instalacji 
tryskaczowych, końce ścian między kabinami: 
N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2010 r. 

01.01.2006 r. 
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ust. 10 Przegrody  N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r. 

01.01.2006 r. 

ust. 12, 
drugie zdanie 

Schody wykonane ze stali lub 
innego równoważnego 
materiału niepalnego 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r. 

01.01.2006 r. 

ust. 13 Obudowa schodów 
wewnętrznych  

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r. 

01.01.2006 r. 

ust. 14 Instalacje wentylacyjne i 
napowietrzające 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r. 

01.01.2006 r. 

ust. 15 Instalacje wentylacyjne w 
kuchniach, kuchenki z 
wyciągami 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r. 

01.01.2006 r. 

ust. 16 Stanowiska kontrolne, klatki 
schodowe, obszary zbiórek i 
instalacje odprowadzania 
wyciągów dymu 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r. 

01.01.2006 r. 

ust. 17 Instalacja alarmowa 
przeciwpożarowa 

Dla statków wycieczkowych: N.Z.P., najpóźniej do 
wystawienia lub odnowienia świadectwa 
wspólnotowego po 01.01.2010 r. 

01.01.2006 r. 

15.12 ust. 1 Przenośne gaśnice na pokładzie Gaśnice i koce gaśnicze w kuchniach, salonach 
fryzjerskich i perfumeriach: N.Z.P., najpóźniej do 
wystawienia lub odnowienia świadectwa 
wspólnotowego. 

01.01.2006 r. 

ust. 2 Instalacja hydrantowa Drugie pompy gaśnicze: N.Z.P., najpóźniej do 
wystawienia lub odnowienia świadectwa 
wspólnotowego po 01.01.2010 r. 

01.01.2006 r. 

ust. 4 Zawory hydrantów N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego. 

01.01.2006 r. 

ust. 5 Bębny do zwijania 
zamontowany na osi 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego. 

01.01.2006 r. 
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ust. 6 Materiały, ochrona przed utratą 
sprawności 

N.Z.P najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2010 r. 

01.01.2006 r. 

ust. 7 Uniemożliwienie zamarzania 
przewodów i hydrantów 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2010 r. 

01.01.2006 r. 

ust. 8 
lit. b) 

Niezależne funkcjonowanie 
pomp pożarowych 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2010 r. 

01.01.2006 r. 

lit. d) Instalacja pomp pożarowych N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2010 r. 

01.01.2006 r. 

ust. 9 System gaśniczy w 
maszynowniach 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2010 r. 

01.01.2006 r. 

15.12 ust. 9 System gaśniczy w 
maszynowniach wykonany ze 
stali lub innego materiału 
niepalnych o równoważnych 
właściwościach  

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r. Okres 
przejściowy nie ma zastosowania do statków 
pasażerskich, które zostały zwodowane po 
31.12.1995 r., kadłub których jest wykonany z 
drewna, aluminium lub tworzyw sztucznych i 
których maszynownie nie są wykonane z materiału 
zgodnie z art. 3.04, ust. 3 i 4. 

01.01.2006 r. 

15.13 Organizacja bezpieczeństwa Dla statków wycieczkowych: N.Z.P., najpóźniej do 
wystawienia lub odnowienia świadectwa 
wspólnotowego. 

01.01.2006 r. 

15.14, ust. 1 Zbiorniki do odbioru ścieków 
lub oczyszczalnie pokładowe 

Dla statków kabinowych o 50 lub mniej kojach i 
statków wycieczkowych: N.Z.P., najpóźniej do 
wystawienia lub odnowienia świadectwa 
wspólnotowego po 01.01.2045 r. 

01.01.2006 r. 

ust. 2 Wymagania dotyczące 
zbiorników do odbioru ścieków

Dla statków kabinowych o 50 lub mniej kojach i 
statków wycieczkowych zabierających 50 lub mniej 
pasażerów: N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub 
odnowienia świadectwa wspólnotowego po 
01.01.2045 r. 

01.01.2006 r. 
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15.15 Odstępstwa dla określonych 
statków pasażerskich 

 01.01.2006 r. 

ust. 1 Stateczność w przypadku 
zalania 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 

01.01.2006 r. 

ust. 4 (skreślone) . . 

ust. 5 Wyposażenie w łódź 
towarzyszącą, platformę lub 
równorzędną instalację 

Dla statków pasażerskich dopuszczonych do 
zabierania maksymalnej liczby 250 pasażerów lub 
posiadających 50 koi: N.Z.P., najpóźniej do 
wystawienia lub odnowienia świadectwa 
wspólnotowego po 01.01.2010 r. 

01.01.2006 r. 

ust. 6 Wyposażenie w łódź 
towarzyszącą, platformę lub 
równoważną instalację 

Dla statków pasażerskich dopuszczonych do 
zabierania maksymalnej liczby 250 pasażerów lub 
posiadających 50 koi: N.Z.P., najpóźniej do 
wystawienia lub odnowienia świadectwa 
wspólnotowego po 01.01.2010 r. 

01.01.2006 r. 

15.15 ust. 9 
lit. a) 

Instalacje alarmowe dla 
instalacji gazu płynnego  

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa zgodnie z art. 14.15. 

01.01.2006 r. 

lit. b) Zbiorowe środki ratunkowe 
zgodne z art. 15.09 ust. 5 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po 01.01.2010 r. 

01.01.2006 r. 

 

Artykuł 24.07 

(skreślony) 
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ROZDZIAŁ 24a 

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

Artykuł 24a.01 

Stosowanie postanowień przejściowych dla jednostek będących już w eksploatacji 
i ważność poprzednich świadectw wspólnotowych 

1. Następujące postanowienia mają zastosowanie dla: 

a) jednostek, dla których zostało wystawione świadectwo wspólnotowe po raz pierwszy 
przed…..* oraz  

b) jednostek, które uzyskały inną licencję dopuszczającą do ruchu przed …..*, 

nie pływających po drogach wodnych rejonu R.  

2. Musi być udowodnione, że te jednostki są zgodne z postanowieniami rozdziałów 1 do 13 
załącznika II dyrektywy 82/714/EEC . w dniu, w którym zostało przyznane świadectwo statku 
lub inna licencja dopuszczająca do ruchu. 

3. Świadectwa wspólnotowe dostarczone przed …..* pozostają ważne aż do daty wygaśnięcia 
podanej na świadectwie. Art.. 2.09 ust. 2 nadal ma zastosowanie. 

Artykuł 24a.02 

Odstępstwa dotyczące jednostek nadal pozostających w eksploatacji 

1. Bez uszczerbku dla art. 24a.03 i 24a.04 jednostki, które nie są w pełni zgodne z 
postanowieniami niniejszej dyrektywy muszą być dostosowane tak, aby stały się zgodne z 
postanowieniami przejściowymi obowiązującymi od dnia, w którym zostało im przyznane 
świadectwo wspólnotowe lub inna licencja dopuszczająca do ruchu, wymienionymi w tabeli 
poniżej. 

                                                 
*  Dwa lata po dacie wejścia w życie niniejszej dyrektywy. 
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2. W poniższej tabeli termin: 

- „N.Z.P.”: postanowienie nie ma zastosowania do jednostek, które są obecnie eksploatowane, 
chyba że odpowiednie ich części zostały zamienione lub poddane przebudowie, to jest, 
postanowienie to ma zastosowanie tylko do Nowo budowanych statków oraz Zamian lub 
Przebudowy ich części. Jeżeli istniejące części są zamieniane na części zamienne 
wykonane w tej samej technologii i są one tego samego typu, nie stanowi to zamiany („Z”) 
w rozumieniu postanowień przejściowych. 

- „Wystawienie lub wznowienie świadectwa wspólnotowego”: ten wymóg musi być 
spełniony następnym razem, kiedy świadectwo będzie wystawiane lub wznawiane po….* . 
Jednakże jeżeli świadectwo wygaśnie pomiędzy …..* a dniem przed …..**), wymóg ten 
jest obowiązujący tylko od …..**. 

 

Artykuł i ust. ZAWARTOŚĆ TERMIN I UWAGI 

3.03, ust. 1a Usytuowanie grodzi zderzeniowej N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po …***. 

3.03, ust. 2 Pomieszczenia dla załogi N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po …..****. 

3.03, ust. 2 Urządzenia bezpieczeństwa N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po …..***** 

3.03, ust. 4  Gazoszczelne odgrodzenie  N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po ****. 

3.03, ust. 5,  
drugi pkt  

Monitoring drzwi w grodziach rufowych   

3.03, ust. 7 Części dziobowe statków z wnękami na 
kotwice 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po …***. 

3.04, ust. 3,  
drugie zdanie 

Materiał izolacyjny używany w 
maszynowniach 

N.Z.P, najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego. 

3.04, ust. 3,  
3 i 4 zdanie 

Możliwość zamykania otworów N.Z.P, najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego. 

                                                 
*  Dwa lata po dacie wejścia w życie niniejszej dyrektywy. 
**  Trzy lata po dacie wejścia w życie niniejszej dyrektywy. 
***  Czterdzieści trzy lata po dacie wejścia w życie niniejszej dyrektywy. 
****  Osiemnaście lat po dacie wejścia w życie niniejszej dyrektywy. 
*****  Dwadzieścia trzy lata po dacie wejścia w życie niniejszej dyrektywy. 
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3.04, ust. 6 Wyjścia z pomieszczeń sklasyfikowanych 
jako maszynownie przez niniejszą 
dyrektywę 2  

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po … *. 

 ROZDZIAŁ 4  

4.04 Znaczniki zanurzenia N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po…. **. 

 ROZDZIAŁ 5  

5.06, ust. 1,  
pierwsze zdanie 

Minimalna prędkość  N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po ….*. 

 ROZDZIAŁ 6  

6.01, ust. 1 Właściwości manewrowe wymagane w 
Rozdziale 5 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po…*. 

ust. 3 Przechył i temperatury otoczenia N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po ..**. 

ust. 7 Przepusty wałka trzonów sterowych N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po….*** . 

6.02, ust. 2 Uruchomienie drugiego systemu napędu 
jedną czynnością 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po ….**. 

ust. 3 Osiągnięcie właściwości manewrowych 
zgodnie z rozdziałem 5 w razie pracy 
drugiego systemu napędowego/napędu 
ręcznego 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po….*. 

6.03, ust. 1 Podłączenie innych odbiorników energii do 
hydraulicznego systemu napędowego 
maszyny sterowej  

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po ….**. 

ust. 2 Osobne zbiorniki hydrauliczne  N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po ….**. 

6.05, ust. 1 Automatyczne odłączanie ręcznego koła 
sterowego 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po ….**. 

6.06, ust. 1 Dwa niezależne systemy sterowania  N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po ……***. 

6.07, ust. 2 lit. 
a) 

Alarm poziomu cieczy w zbiorniku 
hydraulicznym i ciśnienie robocze 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po….**. 

lit. e) Monitoring systemów buforowych N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego. 

6.08, ust. 1 Wymagania względem urządzeń 
elektrycznych zgodnie z art. 9.19 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po ……***. 

                                                 
* Czterdzieści trzy lata po dacie wejścia w życie niniejszej dyrektywy. 
** Osiemnaście lat po dacie wejścia w życie niniejszej dyrektywy. 
***  Dwadzieścia trzy lata po dacie wejścia w życie niniejszej dyrektywy. 
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 ROZDZIAŁ 7  

7.02, ust. 2 do 7 Dobra widoczność ze sterówki za 
wyjątkiem poniższych ustępów:  

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po ….*. 

7.02, ust. 3 
pkt 2 

Dobra widoczność w zwykłej osi widzenia 
sternika  

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po ….**. 

ust. 5 Minimalna przepuszczalność światła N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po …..***. 

7.03, ust. 7 Wyłączenie alarmów N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego. 

ust. 8 Automatyczne przełączenie na inne źródło 
energii 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po……***. 

7.04, ust. 1 Obsługa serwomotorów i urządzeń 
sterowych 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego. 

7.04, ust. 2 Sterowanie silnika  Jeżeli sterówka została zaprojektowana jako 
jednoosobowe stanowisko radarowe: N.Z.P., 
najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po …..*, jeżeli 
kierunek ruchu może być uzyskany bezpośrednio; 
N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po….*** dla innych 
silników. 

7.09 Urządzenie alarmowe  N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po …..*** 

pkt. 1 Sterówki o regulowanej wysokości N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego.  
Bez automatycznego wyciągania: N.R.C., 
najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po …..*. 

pkt. 2 i 3  N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego. 

                                                 
*  Czterdzieści trzy lata po dacie wejścia w życie niniejszej dyrektywy. 
**  Dwadzieścia trzy lata po dacie wejścia w życie niniejszej dyrektywy. 
***  Osiemnaście lat po dacie wejścia w życie niniejszej dyrektywy. 
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  ROZDZIAŁ 8  

8.01, ust. 3 Tylko silniki spalinowe o temp. zapłonu 
powyżej 55 °C 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po …*. 

8.02, ust. 1 Zabezpieczenie silników przed 
niezamierzonym uruchomieniem  

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po ….** 

ust. 4 Izolacja części maszyn N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego. 

8.03, ust. 2 Urządzenia monitorujące N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po …..** 

ust. 3 Automatyczne zabezpieczenie przed 
nadmierną prędkością obrotową 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po …**. 

ust. 5 Przepusty wałów systemów napędów N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po ….* 

8.05, ust. 1 Zbiorniki stalowe do paliwa ciekłego N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po… *. 

8.05, ust. 2 Automatyczne zamykanie zaworów 
odwadniających  

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego. 

ust. 3 Brak zbiorników paliwa przed grodzią 
zderzeniową 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po …** 

ust. 4 Brak zbiorników rozchodowych i ich obsad 
zlokalizowanych bezpośrednio nad 
maszynowniami lub przewodami 
spalinowymi 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po …**. 
Do tego czasu, odpowiednie urządzenia muszą 
zagwarantować bezpieczne usunięcie 
wypływającego paliwa. 

ust. 6, 
zdania 3 do 5 

Instalacja i pomiary rur wentylacyjnych i 
przewodów łączących 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po …**. 

ust. 7 Uruchamianie z pokładu urządzenia 
odcinającego przy zbiorniku  

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po ….*. 

ust. 9, 
pierwsze zdanie 

Odczyt urządzenia do pomiaru objętości 
możliwy aż do poziomu maksymalnego 
napełnienia 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po …**. 

ust. 13 Kontrola poziomu napełnienia nie tylko dla 
serwomotorów, lecz również dla innych 
silników potrzebnych do bezpiecznego 
prowadzenia statku 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po….. *. 

                                                 
*  Dwadzieścia trzy lata po dacie wejścia w życie niniejszej dyrektywy. 
** Osiemnaście lat po dacie wejścia w życie niniejszej dyrektywy. 
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8.06 Przechowywanie olejów smarowych, rur i 
osprzętu 

N.R.C., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po …..* 

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

N.R.C., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po…..* 

8.08, ust. 8 Proste urządzenie zamykające nie wystarcza 
do połączenia przestrzeni balastowych z 
rurami odwodniającymi w przypadku 
ładowni przystosowanych do przyjmowania 
balastu 

N.R.C., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po …**. 

8.08, ust. 9 Urządzenia pomiarowe w zęzach ładowni N.R.C., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po ….**. 

8.09, ust. 2 Urządzenia do zbierania wody zaolejonej i 
oleju przepracowanego 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po ….**. 

8.10, ust. 3 Limit emisji hałasu 65 dB(A) dla statków 
stojących w miejscu 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po…..*** . 

   

   

 ROZDZIAŁ 9  

9.01, ust. 1, 
drugie zdanie 

Wymagane dokumenty należy przedłożyć 
komisji inspekcyjnej 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po ….*. 

9.01, ust. 2, 
drugi akapit 

Schematy głównej, awaryjnej i rozdzielczej 
tablicy przełącznikowej muszą znajdować 
się na pokładzie 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po …..**. 

ust. 3 Temperatury otoczenia wewnątrz i na 
pokładzie 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po…..**. 

9.02, ust. 
1 do 3  

Systemy zasilania w energię N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po …..** 

9.03 Zabezpieczenie przed dotykiem, 
przedostawaniem się ciał obcych i wody 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po….***. . 

9.05, ust. 4 Przekrój przewodów uziemiających N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po….***. 

                                                 
*  Czterdzieści trzy lata po dacie wejścia w życie niniejszej dyrektywy. 
**  Osiemnaście lat po dacie wejścia w życie niniejszej dyrektywy. 
*** Dwadzieścia trzy lata po dacie wejścia w życie niniejszej dyrektywy. 
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9.11, ust. 4 Wentylacja zamkniętych pomieszczeń, szaf 
i skrzyń mieszczących akumulatory  

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego. 

9.12 Rozdzielnie  N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po…..* . 

9.12, ust. 3 lit. 
b) 

Urządzenie moniturujące upływ do gruntu  N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po…. **. 

9.13 Wyłączniki awaryjne  N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po….. **.. 

9.14 Materiał instalacyjny  N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po…..*. 

9.14, ust. 3, 
drugie zdanie 

Zakaz stosowania jednobiegunowych 
przełączników w pralniach, łazienkach, 
umywalniach i innych pomieszczeniach 
wilgotnych 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po…..**. 

9.15, ust. 2 Minimalny przekrój żyły 1,5 mm²  N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po…. **.. 

ust. 10 Kable podłączone do sterówek ruchomych N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po …….**. 

9.16, ust. 3, 
drugie zdanie 

Drugi obwód N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po…..*.. 

9.19 Systemy alarmowe i bezpieczeństwa 
urządzeń maszynowych 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po …..*. 

9.20 Sprzęt elektroniczny N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po …..***. 

9.21 Wymienność elektromagnetyczna  N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po …..***. 

 

                                                 
*  Dwadzieścia trzy lata po dacie wejścia w życie niniejszej dyrektywy. 
**  Osiemnaście lat po dacie wejścia w życie niniejszej dyrektywy 
***  Czterdzieści trzy lata po dacie wejścia w życie niniejszej dyrektywy. 
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 ROZDZIAŁ 10  

10.01 Wyposażenie kotwiczne N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po …….*. 

10.02 ust. 2, lit. 
a) 

Certyfikat dla lin stalowych i innych lin Pierwsza lina musi być wymieniona na statku: 
N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po …..*. 
Druga i trzecia lina: ….**. 

10.03 ust. 1  Norma europejska Przy wymianie, najpóźniej …..*. 

ust. 2 Dostosowanie do klas pożarowych A, B i C Przy wymianie, najpóźniej …..*. 

ust. 4 Wielkość napełnienia CO2 i wielkości 
pomieszczenia 

Przy wymianie, najpóźniej… *. 

10.03a Systemy gaśnicze zainstalowane na stałe w 
pomieszczeniach dla załogi, sterówce i 
pomieszczeniach dla pasażerów 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po…***. 

10.03b Systemy gaśnicze zainstalowane na stałe w 
maszynowniach, kotłowniach i 
pompowniach 

Systemy gaśnicze bazujące na CO2 zainstalowane 
przed 1 października 1985 r. mogą pozostać w 
użyciu aż do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po …***, jeżeli są 
zgodne z wymaganiami art. 13.03 załącznika II 
dyrektywy 82/714/EWG. 

10.04 Stosowanie norm europejskich w 
odniesieniu do łodzi towarzyszących 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po ……**. 

10.05 ust. 2 Nadmuchiwane kamizelki ratunkowe N.R.C., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po ……*. 

Kamizelki ratunkowe, które były na pokładzie na 
dzień przed …….**** mogą być używane aż do 
odnowienia świadectwa wspólnotowego po …*. 

                                                 
*  Osiemnaście lat po dacie wejścia w życie niniejszej dyrektywy. 
**  Dwadzieścia trzy lata po dacie wejścia w życie niniejszej dyrektywy. 
***  Czterdzieści trzy lata po dacie wejścia w życie niniejszej dyrektywy. 
****  Dwa lata po dacie wejścia w życie niniejszej dyrektywy. 
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 ROZDZIAŁ 11  

11.02 ust. 4 Urządzenie zewnętrznych krawędzi 
pokładów, schodni pokładowych bocznych i 
innych stanowisk roboczych 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po ….*. 

11.04 Schodnia pokładowa boczna 1Pierwsze wznowienie świadectwa po…..**, kiedy 
szerokość jest większa niż 7,30 m. 

11.05 ust. 1  Dostęp do stanowisk roboczych N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po ……**. 

ust. 2 i 3 Drzwi, jak i wejścia, wyjścia i przejścia, w 
których różnica poziomu jest większa niż 
0,50 m  

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego. 

ust. 4 Schody w ciągle zajętych stanowiskach 
roboczych 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po ……**. 

11.06 ust. 2 Wyjścia i wyjścia awaryjne N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po ……**. 

11.07 ust. 1,  
zdanie drugie  

Urządzenia do wchodzenia N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po ……**. 

ust. 2 i 3  N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego. 

11.10 Pokrywy luków N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po …….***. 

11.11 Wciągarki N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po ……***. 

11.12, 
ust. 2-6 
i 8-10 

Dźwigi: tabliczka producenta, maksymalne 
dopuszczalne obciążenie, urządzenia 
zabezpieczające, dowód obliczeniowy, 
inspekcja eksperta , dokumenty na 
pokładzie 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po…… *. 

11.13 Przechowywanie łatwopalnych cieczy N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego. 

                                                 
* Dwadzieścia trzy lata po dacie wejścia w życie niniejszej dyrektywy. 
1  To postanowienie ma zastosowanie do statków zwodowanych po….** i statków będących w eksploatacji pod 

następującym warunkiem: 
 Wymagania artykułu 11.04 muszą być spełnione przy odnowieniu całego rejonu ładowni. 
 Kiedy przebudowa, na skutek której szerokość w świetle schodni pokładowej bocznej została zmodyfikowana 

lub obejmuje całą długość schodni pokładowej bocznej , wówczas 
a) artykuł 11.04 musi być respektowany, jeżeli szerokość w świetle schodni pokładowej bocznej ma być 

zmniejszona do wysokości 0,90 m lub jeżeli szerokość w świetle powyżej tej wysokości ma być 
zmniejszona, 

b) szerokość w świetle schodni pokładowej bocznej przed przebudową aż do wysokości 
0,90 m lub szerokość w świetle powyżej tej wysokości musi być nie mniejsza niż 
wymiary podane w art. 11.04. 

** Czterdzieści trzy lata po dacie wejścia w życie niniejszej dyrektywy. 
*** Osiemnaście lat po dacie wejścia w życie niniejszej dyrektywy. 
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 ROZDZIAŁ 12  

12.01 ust. 1 Pomieszczenia dla załogi dla osób 
zwyczajowo mieszkających na pokładzie 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po ……*. 

12.02 ust. 3 Położenie podłogi N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po……*. 

ust. 4 Pomieszczenia rekreacyjne i sypialne N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po ……*. 

ust. 5 Hałas i drgania w pomieszczeniach dla 
załogi 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po ……**. 

ust. 6 Wysokość pomieszczeń dla załogi  N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po ……*. 

ust. 8 Powierzchnia podłogi w pomieszczeniach 
rekreacyjnych 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po …….*. 

ust. 9 Kubatura pomieszczeń  N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po …….*. 

ust. 10 Objętość powietrza na osobę N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po …….*. 

ust. 11 Wymiary drzwi N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po…….*. 

ust. 12,  
lit. a) i b) 

Rozmieszczenie schodów N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po ……*. 

ust. 13 Rury przenoszące niebezpieczne gazy lub 
ciecze  

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po ……*. 

12.03 Urządzenia sanitarne N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po …….*. 

12.04 Kuchnie N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po …….* 

12.05 Instalacje wody pitnej N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego. 

12.06 Ogrzewanie i wentylacja  N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po ……*. 

12.07 ust. 1,  
zdanie drugie 

Pozostałe wyposażenie pomieszczeń dla 
załogi 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po …….*. 

                                                 
*  Czterdzieści trzy lata po dacie wejścia w życie niniejszej dyrektywy. 
**  Dwadzieścia trzy lata po dacie wejścia w życie niniejszej dyrektywy. 
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 ROZDZIAŁ 15  

 Statki pasażerskie Patrz art. 8 niniejszej dyrektywy 

 ROZDZIAŁ 15a  

 Żaglowe statki pasażerskie Patrz art. 8 niniejszej dyrektywy 

 ROZDZIAŁ 16  

16.01 ust. 2 Specjalne wciągarki lub równoważne 
urządzenia na jednostkach przeznaczonych 
do pchania 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po ……*. 

ust. 3, 
ostatnie zdanie  

Wymagania dotyczące urządzeń 
napędowych 

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po …….*. 

 ROZDZIAŁ 17  

 Urządzenia pływające Patrz art. 8 niniejszej dyrektywy 

 ROZDZIAŁ 21  

 Statki rekreacyjne Patrz art. 8 niniejszej dyrektywy 

 ROZDZIAŁ 22b  

22b.03 Drugi napęd sterujący N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia 
świadectwa wspólnotowego po …….**. 

 

                                                 
*  Czterdzieści trzy lata po dacie wejścia w życie niniejszej dyrektywy. 
**  Dwadzieścia trzy lata po dacie wejścia w życie niniejszej dyrektywy. 
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Artykuł 24a.03 

Odstępstwa w odniesieniu statków, stępka pod które została położona przed 1 stycznia 1985 r. 

1. Oprócz postanowień z art. 24a.02, statki, stępka pod które została położona przed 1 stycznia 
1985 r., powinny być wyłączone spod następujących postanowień, pod warunkami opisanymi 
w kolumnie 3 tabeli, jeżeli bezpieczeństwo statków i ich załóg jest zagwarantowane w inny 
stosowny sposób: 

2. W tabeli termin: 

- „N.Z.P.”: oznacza, że ten wymóg postanowienia nie ma zastosowania do jednostek, które są 
obecnie eksploatowane, chyba że odpowiednie ich części zostały zamienione lub poddane 
przebudowie, to jest, postanowienie to ma zastosowanie tylko do nowo budowanych 
statków oraz zamian lub przebudowy ich części. Jeżeli istniejące części są zamieniane na 
części zamienne wykonane w tej samej technologii i są one tego samego typu, nie stanowi 
to zamiany („Z”) w rozumieniu postanowień przejściowych. 

-  „Wystawienie lub wznowienie świadectwa wspólnotowego”: oznacza, że ten wymóg musi 
być spełniony następnym razem, kiedy świadectwo będzie wystawiane lub wznawiane 
po……* . Jednakże jeżeli świadectwo wygaśnie pomiędzy ……* a dniem przed …….**, 
wymóg ten jest obowiązujący tylko od …….**. 

 

Artykuł i ust. ZAWARTOŚĆ TERMIN I UWAGI 

 ROZDZIAŁ 3  

3.03, ust. 1 Wodoszczelne grodzie poprzeczne N.Z.P. 

3.03, ust. 2 Pomieszczenia załogi, urządzenia bezpieczeństwa N.Z.P. 

3.03, ust. 5 Otwory w grodziach wodoszczelnych N.Z.P 

3.04, ust. 2 Powierzchnie odgraniczające zasobników paliwa N.Z.P. 

3.04, ust. 7 Poziom ciśnienia akustyczne w maszynowniach  N.Z.P. 

                                                 
*  Dwa lata po dacie wejścia w życie niniejszej dyrektywy. 
**  Trzy lata po dacie wejścia w życie niniejszej dyrektywy. 
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 ROZDZIAŁ 4  

4.01 Prześwit bezpieczny  N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub 
odnowienia świadectwa wspólnotowego 
po ……* 

4.02 Wolna burta N.R.C. 

 ROZDZIAŁ 6  

6.01, ust. 3 Wymagania dotyczące systemu sterowego N.Z.P. 

 ROZDZIAŁ 7  

7.01, ust. 2 Poziom ciśnienia akustycznego w sterówce N.Z.P. 

7.05, ust. 2 Monitoring świateł nawigacyjnych  N.Z.P. 

7.12 Sterówki o regulowanej wysokości 

 

N.Z.P. 

 ROZDZIAŁ 8  

8.01, ust. 3 Zakaz użycia pewnych paliw płynnych N.Z.P. 

8.04 System odprowadzania spalin z silników N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub 
odnowienia świadectwa wspólnotowego.

8.05, ust. 13 Urządzenie alarmowe poziomu napełnienia paliwa N.Z.P. 

8.08, ust. 2 Dostępność pomp zęzowych N.Z.P. 

8.08, ust. 
3 i 4 

Średnica rur odwadniających i minimalna wydajność 
pomp zęzowych 

N.Z.P. 

8.08, ust. 5 Samozasysające pompy zęzowe  N.Z.P. 

8.08, ust. 6 Dostępność urządzeń zasysających N.Z.P. 

8.08, ust. 7 Automatycznie zamykany osprzęt dla skrajnika 
rufowego 

N.Z.P. 

8.10, ust. 2 Hałas wytwarzany przez statek  N.Z.P. 

 ROZDZIAŁ 9  

9.01, ust. 2 Dokumenty dotyczące sprzętu elektrycznego N.Z.P. 

9.01, ust. 3 Wykonanie urządzeń elektrycznych  N.Z.P. 

                                                 
* Trzynaście lat po dacie wejścia w życie niniejszej dyrektywy. 
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9.06 Maksymalne dopuszczalne napięcia  N.Z.P. 

9.10 Generatory i silniki N.Z.P. 

9.11, ust. 2 Akumulatory  N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub 
odnowienia świadectwa wspólnotowego 
po ……..*. 

9.12, ust. 2 Przełączniki, urządzenia zabezpieczające  N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub 
odnowienia świadectwa wspólnotowego 
po ……*. 

9.14, ust. 3 Przełączanie równoczesne N.Z.P. 

9.15 Kable N.Z.P. 

9.16, ust. 3 Oświetlenie w maszynowniach N.Z.P. 

9.17, ust. 1 Tablica rozdzielcza świateł nawigacyjnych N.Z.P. 

9.17, ust. 2  Zasilanie świateł nawigacyjnych N.Z.P. 

 ROZDZIAŁ 10  

10.01 ust. 9 Wciągarki kotwiczne  N.Z.P. 

10.04 ust. 1 Łodzie towarzyszące zgodne z normą N.Z.P. 

10.05 ust. 1 Koła ratunkowe zgodne z normą N.Z.P. 

10.05 ust. 2 Kamizelki ratunkowe zgodne z normą N.Z.P. 

 ROZDZIAŁ 11  

11.11ust. 2 Zabezpieczenie wciągarek  N.Z.P. 

 ROZDZIAŁ 12  

12.02 ust. 13 Rury przenoszące niebezpieczne gazy lub ciecze  N.Z.P. 

 

Artykuł 24a.04 

Inne odstępstwa 

Jeżeli jest trudno w kategoriach praktycznych stosować postanowienia sformułowane w tym 
rozdziale po wygaśnięciu postanowień przejściowych, albo jeżeli ich zastosowanie pociąga za sobą 
nieracjonalnie wysokie koszty, organ inspekcyjny może zezwolić na odstępstwo od tych 
postanowień, stosownie do zaleceń Komitetu. Odstępstwa te muszą być wpisane do świadectwa 
wspólnotowego. 

                                                 
*  Dwadzieścia trzy lata po dacie wejścia w życie niniejszej dyrektywy. 
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Dodatek I 

S Y G N AŁY  B E Z P I E C Z EŃ S T W A  

Rysunek 1 

Zakaz wejścia dla osób 
nieupoważnionych 

 

 

Kolor: czerwony/biały/czarny 

Rysunek 2 

Zakaz używania ognia, 
otwartego płomienia i palenia 
tytoniu 

 

Kolor: czerwony/biały/czarny 

Rysunek 3 

Gaśnica 

 

Kolor: czerwony/biały 
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Rysunek 4 

Ostrzeżenie o 
niebezpieczeństwie 

 

Kolor: czarny/żółty 

Rysunek 5 

Wąż gaśniczy 

 

Kolor: czerwony/biały 

Rysunek 6 

System gaśniczy 

 

Kolor: czerwony/biały 

Rysunek 7 

Nakaz użycia ochrony słuchu 

 

Kolor: niebieski/biały 
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Rysunek 8 

Zestaw pierwszej pomocy 

 

Kolor: zielony/biały 

 

Symbole używane w rzeczywistości mogą nieco różnić się lub mieć bardziej szczegółowy rysunek, 
niż przedstawienia graficzne pokazane w niniejszym dodatku, pod warunkiem, że ich znaczenie nie 
jest zmienione, a żadne różnice i modyfikacje nie czynią ich znaczenia trudnym do zrozumienia. 
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Dodatek II 

I N S T R U K C J E  A D M I N I S T R A C Y J N E   

Nr 1: Wymagania w odniesieniu do zdolności wykonywania manewrów unikowych i zawracania. 

Nr 2: Wymagania w odniesieniu do przypisanej prędkości minimalnej, zdolności zatrzymywania 
się oraz zdolności ruchu wstecz.  

Nr 3: Wymagania w odniesieniu do systemów sprzęgowych i urządzeń sprzęgowych statków 
pchających lub pchanych w zestawach sztywnych. 

Nr 4: Pomiary hałasów.  

Nr 5: Specjalne kotwice o zmniejszonej masie. 

Nr 6: Wytrzymałość wodoszczelnych iluminatorów. 

Nr 7: Wymagania w odniesieniu do instalacji tryskaczowej. 

Nr 8: Wystawienie świadectwa wspólnotowego. 

Nr 9: Zbiorniki paliwa na statkach pływających. 

Nr 10: Minimalna grubość kadłuba dla barek holowanych. 

Nr 11: Instalacje do gromadzenia zużytego oleju. 

Nr 12: Ruch statku pod własnym napędem. 

Nr 13: Odpowiedni system alarmu przeciwpożarowego.  

Nr 14:  Próba pływalności, przegłębienia i stabilności osobnych części statku.  

Nr 15:  Sprzęt dla statków, które muszą być prowadzone przez minimalną liczbę członków załogi.  

Nr 16: Kable elektryczne. 

Nr 17: Dobra widoczność. 

 

 
_________________ 
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ZAŁĄCZNIK III 

Zakresy możliwych dodatkowych postanowień technicznych mających zastosowanie dostatków 
pływających po śródlądowych drogach wodnych rejonów 1 i 2 

Wszelkie dodatkowe postanowienia techniczne przyjęte przez Państwo Członkowskie zgodnie 
z art. 5 ust. 1 niniejszej dyrektywy, dotyczące statków pływających po rejonach 1 lub 2 terytorium 
tego Państwa Członkowskiego są ograniczone do poniższych zakresów: 
 

1. Definicje 
 

– Konieczne do zrozumienia dodatkowych postanowień.  

 
2. Wytrzymałość 
 

– Wzmocnienie konstrukcji. 

– Świadectwo wydane przez uznane instytucję klasyfikacyjną.  

 
3. Prześwit bezpieczny i wolna burta 
 

– Wolna burta 

– Prześwit bezpieczny 
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4. Stan zamknięcia otworów kadłuba i nadbudówek  
 

– Nadbudówki 

– Drzwi 

– Okna i świetliki  

– Luki ładunkowe 

– Inne otwory (przewody wentylacyjne, odprowadzające gazy spalinowe itp.) 

5. Wyposażenie 
 

– Kotwice i łańcuchy kotwiczne 

– Światła nawigacyjne 

– Urządzenia do nadawania sygnałów dźwiękowych 

– Kompas 

– Radar 

– Instalacje nadawczo-odbiorcze 

– Wyposażenie ratunkowe 

– Dostępność map morskich 

 
6. Postanowienia szczegółowe dla statków pasażerskich 
 

– Stateczność (siła wiatru, kryteria) 

– Wyposażenie ratunkowe 

– Wolna burta 

– Prześwit bezpieczny 

– Dobra widoczność  
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7. Zestawy i transport kontenerów 
 

– Połączenie pchacz-barka pchana 

– Stateczność jednostek/barek pchanych transportujących kontenery 

 

 

__________________ 
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ZAŁĄCZNIK IV 

Zakresy możliwych ograniczeń postanowień technicznych dla statków pływających po 
śródlądowych drogach wodnych rejonów 3 i 4 

Ograniczenia postanowień technicznych przyjęte przez Państwo Członkowskie, zgodnie z art. 5 
ust. 7 niniejszej dyrektywy, dotyczące statków pływających wyłącznie po drogach wodnych rejonu 
3 lub rejonu 4 na terytorium tego Państwa Członkowskiego, powinny być ograniczone do 
następujących zakresów : 
 
 
Rejon 3 

- Wyposażenie kotwiczne, włącznie z długością łańcuchów kotwicznych 

- Prędkość (postępowa) 

- Zbiorowe środki ratunkowe 

- Status dwuprzedziałowy 

- Dobra widoczność  

 

Rejon 4 

- Wyposażenie kotwiczne, włącznie z długością łańcuchów kotwicznych 

- Prędkość (postępowa) 

- Wyposażenie ratunkowe 

- Status dwuprzedziałowy 

- Dobra widoczność 

- Drugi niezależny układ napędowy 

 

 

 

__________________
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ZAŁĄCZNIK V 

WZORY WSPÓLNOTOWYCH ŚWIADECTW ZDOLNOŚCI ŻEGLUGOWEJ 

Część I 

WZÓR WSPÓLNOTOWEGO ŚWIADECTWA ZDOLNOŚCI ŻEGLUGOWEJ 

 

 WSPÓLNOTOWE ŚWIADECTWO ZDOLNOŚCI ŻEGLUGOWEJ 

(Miejsce na godło państwa) 

NAZWA PAŃSTWA 

ŚWIADECTWO Nr ................................................................................................................  

   

  Miejsce, data 

 

  ................................................................ 

 

   Komisja inspekcyjna 

   

   …….……………………………… 

 

   Pieczęć  

   …….……………………………… 
      (Podpis) 

Uwagi: 

Statek może być używany do żeglugi na podstawie niniejszego świadectwa, jeśli spełnia warunki przedstawione 
poniżej.  
 
W przypadku znaczących przeróbek lub napraw, statek musi przejść specjalną inspekcję przed wypłynięciem w nową 
podróż. 
 
Armator statku lub jego przedstawiciel musi poinformować komisję inspekcyjną o wszelkich zmianach w nazwie lub 
własności statku, wszelkich nowych pomiarach i zmianach w numerze rozpoznawczym statku, numerze rejestracyjnym 
lub porcie macierzystym. Przedkłada jednocześnie świadectwo statku w celu jego zmiany. 
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Świadectwo nr ............ wydane przez....................................................... (komisja inspekcyjna) 
 1. Nazwa statku 

 
 2. Rodzaj statku 

 
 3. Numer rozpoznawczy 

 4. Nazwa i adres armatora 
 
 

 5. Miejsce rejestracji i numer rejestracyjny 
 

 

 6. Port macierzysty 

 7. Rok budowy 
 
 

 8. Nazwa i siedziba stoczni 

 9.  Niniejsze świadectwo zastępuje świadectwo nr ...................................  wydane dnia ...........................  przez 
........................................... (komisja inspekcyjna).  

 10.  Wyżej wymieniony statek, 
 w następstwie inspekcji przeprowadzonej dnia *)   ........................................................................................................  

 i po przedstawieniu świadectwa wystawionego dnia *)  .................................................................................................  

 przez uznaną instytucję klasyfikacyjną ........................................................................  

  został uznany jako zdatny do pływania  
 -po wspólnotowych drogach wodnych w rejonie(ach) (*) 
.......................................................................................................................................................................................... 
 -po drogach wodnych w rejonie(ach) (*) 
 ......................................................................................................................................................................................... 
  w .....(nazwy państw (*))  
 .................................................................................................. 
  za wyjątkiem:................................................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
- po następujących drogach wodnych w:...(nazwa państwa (*))..................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 

  przy podanym maksymalnym dopuszczalnym zanurzeniu, jak również podanym wyposażeniem statku  i załodze. 
 

 11. Ważność niniejszego świadectwa upływa z dniem ...................…………. 
 

 *) 
 
 

 

 *) 

 Zmiana(y) do pozycji: .................... 

 Nowe brzmienie: ............................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  
 Niniejsza strona została zastąpiona. 

 Miejsce, data ...........................................................................  Komisja inspekcyjna 

  Pieczęć ................................................................................  

   

   ................................................................................

      (Podpis) 

_______________________ 

 *) Niepotrzebne skreślić 
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Świadectwo nr ............ wydane przez....................................................... (komisja inspekcyjna) 
 12.  Numer świadectwa (1), numer rozpoznawczy (2), numer rejestracyjny (3) i numer świadectwa pomiarowego (4) są 

zamocowane z odpowiednimi oznaczeniami w następujących miejscach statku:  
 
1 ..................................................................................................................................................................................  
 
2 ..................................................................................................................................................................................  
 
3 ..................................................................................................................................................................................  
 
4 ..................................................................................................................................................................................  
 
 

 13.  Maksymalne dopuszczalne zanurzenie jest oznaczone na każdej burcie statku 

 - za pomocą dwóch - ......................................... - oznaczeń zanurzenia *). 

 - za pomocą górnych tabliczek pomiarowych *). 

 Umieszczone zostały dwie podziałki zanurzenia *). 
Tylne skale pomiarowe służą jako podziałki zanurzenia; dodatkowo umieszczono liczby dotyczące zanurzenia *). 
 

 14. Uwzględniając ograniczenia*) wspomniane w punktach 15 i 52, statek działa jako jednostka:   

1. pchająca*)   4. przemieszczana w zestawie sprzężonym*)  
1.1 w zestawie sztywnym*)   5. holująca*)  
1.2 sprzężonym elastycznie*)   5.1 statek bez napędu*)  
2. pchana*)   5.2 statek z napędem*)   
2.1 w zestawie sztywnym*)   5.3 tylko pod prąd wody*)  
2.2 na czele zestawu sztywnego*)   6. holowana*)  
2.3 sprzężonym elastycznie *)   6.1 jako statek z napędem*)  
3. przemieszczająca  zestaw sprzężony*)  6.2 jako statek bez napędu *)  
 

 *) 
 
 

 

 *) 

 Zmiana(y) do pozycji: .................... 

 Nowe brzmienie: ............................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  
 Niniejsza strona została zastąpiona. 

 Miejsce, data ...........................................................................  Komisja inspekcyjna 

   ................................................................................  

                              Pieczęć 

   ................................................................................

      (Podpis) 

_______________________ 

 *) Niepotrzebne skreślić 
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Świadectwo nr ............ wydane przez....................................................... (komisja inspekcyjna) 
 15.  Dopuszczone formacje  

1. Statek jest dopuszczony do przemieszczania następujących formacji: 

 Szkic 
formacji 

Ograniczenia wynikające z rozdziałów 5 i 16 

  Maksymalne 
wymiary w  

Kierunek żeglugi i stan obciążenia    

  m pod prąd z prądem Przekrój poprzeczny w 
m² przy maksymalnym 

zanurzeniu 

Uwagi  

 Nr długość szerokość załadowany 
w t 

pusty załadowany w
t 

pusty pod prąd z prądem   

            
            
            
            
            
            
            
            
            

  

Legenda : 

1 
2 

3 4 
5 

6 7 8 
9 

10 11 
12 

13 

14 15 16 
17 

Inne fornacje 

lub prawa burta 

Pchacz  Statek motorowy Barka 
 

 2. Sprzężenia:  
 Rodzaj sprzężenia: ............................................................  Liczba prowadnic lin stalowych: .......................  
 Liczba stalowych lin sprzęgających: .................................  Liczba sprzężeń na każdą burtę: ........................m 
 Siła rozrywająca na sprzężenie wzdłużne: ............... kN  Długość każdej liny sprzęgającej........................................ 
 Siła rozrywająca na stalową linę sprzęgającą: ...................... kN 

 *) 
 
 
 
 *) 

 Zmiana(y) do pozycji:.................... 
 Nowe brzmienie: ............................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 Niniejsza strona została zastąpiona. 
 Miejsce, data ...........................................................................  Komisja inspekcyjna 
   ................................................................................  
                              Pieczęć 
   ................................................................................  
     (Podpis) 
_______________________ 

 *) Niepotrzebne skreślić 
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Świadectwo nr ............  wydane przez .....................................................  (komisja inspekcyjna) 
 16.  Numer świadectwa pomiarowego .... wydanego przez.................................(urząd pomiarowy) dnia.... .......................  

  

17a. 

17b. 
 Długość całk. m
 Długość L m
 

 18a. Szerokość całk.       m
 18b. Szerokość B       m
 

 19. Maks. zanurzenie m  20. Wolna burta cm 
 
  

 21.  Nośność/Wyporność*)  
     t/m3*) 

 22. Liczba pasażerów  23. Liczba koi pasażerskich 
 

 24.  Liczba wodoszczelnych grodzi 
poprzecznych 
      

 25. Liczba ładowni  26. Rodzaj pokryw luków  
 

 27.  Liczba głównych silników 
napędowych 
 
 

 28. Łączna moc nominalna głównych 
źródeł napędu  
     kW  

 29. Liczba śrub głównych 
 

 30.  Liczba wciągarek kotwicy dziobowej   31. Liczba wciągarek kotwicy rufowej 

 z których .............. z napędem silnikowym  z których .............. z napędem silnikowym 

 32.  Liczba haków holowniczych  
 

 33. Liczba wciągarek holowniczych 

z których .............. z napędem silnikowym 

 34.  Urządzenia sterowe     

  Liczba płetw sterowych 
w sterze głównym 

 Napęd steru głównego  
 

 - ręczny *)   
 - elektryczny *) 

 - elektryczno-hydrauliczny*)  
 - hydrauliczny*)  

  Inne urządzenia: tak/nie*)     Rodzaj : 
  

  Ster boczny: 
 tak/nie*)    

 Napęd steru bocznego:  - ręczny *)   
 - elektryczny *) 

 - elektryczno-hydrauliczny*)  
 - hydrauliczny*)  

  Instalacja steru 
dziobowego 
 tak/nie*) 

 - ster dziobowy*)  
 - dziobowy ster strumieniowy*)

 - inna instalacja*) 

 - sterowanie zdalne 
 tak/nie*)  

 uruchomienie zdalne 
 tak/nie*) 

 35.  Sprzęt pompowy  Liczba pomp 
Obliczona całkowita mechanicznych     Wydajność Liczba ręcznych pomp 
wydajność zęzowych  zęzowych 

 .......................  l/min ..............................  .................. l/min ..............................  

 *) 
 
 

 

 *) 

 Zmiana(y) do pozycji:.................... 

 Nowe brzmienie: ............................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  
 Niniejsza strona została zastąpiona. 

 Miejsce, data ...........................................................................  Komisja inspekcyjna 

   ................................................................................

                              Pieczęć 

   ............................................................
       (Podpis) 

_______________________ 

 *) Niepotrzebne skreślić 
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Świadectwo nr ............  wydane przez .....................................................  (komisja inspekcyjna) 
 36.  Liczba i lokalizacja zamknięć, o których mowa w art. 8.08  ust. 10 i 11 

 

 

 

 

 

 37.  Kotwice    

 Liczba kotwic dziobowych  Masa całkowita kotwic 
dziobowych 

 Liczba kotwic rufowych  Masa całkowita kotwic 
rufowych 

  ...................................   .......................................  kg   ....................................   ....................................  kg 

 38.  Łańcuchy kotwiczne    

 Liczba łańcuchów kotwic 
dziobowych 

 Długość każdego łańcucha 
  

 Siła rozrywająca każdego 
 łańcucha 

  

  ...................................  .......................................  m  ....................................  kN   

 Liczba łańcuchów kotwic 
rufowych 

 Długość każdego łańcucha 
  

 Siła rozrywająca każdego  
łańcucha 

  

  ....................................   .......................................  m  ....................................  kN   

 39.  Liny cumownicze    

  Pierwsza lina o długości................... m i sile rozrywającej ..........................................  kN   

  Druga lina o długości .... ................... m i sile rozrywającej .........................................  kN   

  Trzecia lina o długości......................m i sile rozrywającej ...........................................  kN   

 40.  Liny holownicze  

  ..........  o długości  .................................  m i sile rozrywającej ...................................  kN   

  ..........  o długości  .................................  m i sile rozrywającej....................................  kN   

 41.  Sygnały świetlne i dźwiękowe  
Światła, flagi, kule, pławy i urządzenia dźwiękowe używane do sygnalizacji oraz do generowania sygnałów świetlnych i 
dźwiękowych, nakazanych przez przepisy wydane przez organ właściwy w sprawach żeglugi, obowiązujące w 
Państwach Członkowskich, znajdują się na pokładzie, jak również niezależne od pokładowej sieci elektrycznej światła 
rezerwowe dla oświetlenia cumowniczego nakazane przez przepisy wydane przez organ właściwy w sprawach żeglugi, 
obowiązujące w Państwach Członkowskich.  

 *) 
 
 
 
 *) 

 Zmiana(y) do pozycji:.................... 
 Nowe brzmienie: ............................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 Niniejsza strona została zastąpiona. 
 Miejsce, data ...........................................................................  Komisja inspekcyjna 
   ................................................................................
                              Pieczęć 

   ............................................................
      (Podpis) 

_______________________ 

 *) Niepotrzebne skreślić 



 

 
13274/1/05 REV 1  PAW/abs 7 
ZAŁĄCZNIK V DG C III   PL 

Świadectwo nr ............  wydane przez .....................................................  (komisja inspekcyjna) 
 42.  Pozostałe wyposażenie  

rzutka System komuni- - naprzemienny*)   
schodnie z barierką kacji głosowej - dwupunktowy/telefon*)   
  - wewnętrzne łącze radiotelefoniczne*) 
bosak  Urządzenie                -     w relacji statek-statek  
zestaw pierwszej pomocy  radiotelefoniczne - w relacji informacji żeglugowych   
   - w relacji statek-władze portowe 
lornetka 
plansza na temat ratowania  
tonących 
zbiorniki ognioodporne Dźwigi - zgodnie z art. 11.12, ust. 9*) 
   - inne dźwigi o obciążeniu roboczym nie 
    przekraczającym 2000 kg*) 

Schody/Drabina zaburtowa*) 

 43.  Sprzęt 
przeciwpożarowy 
 

 Liczba gaśnic 

  przenośnych................... 

 Wbudowana instalacja(e) tryskaczowa(e) Nie Liczba*)...........  

Inne wbudowane systemy gaśnicze Nie Liczba*)...........  

   Liczba pomp pożarowych  Liczba hydrantów  Liczba węży pożarniczych 
 

   Pompa zęzowa zastępuje pompę pożarową                                                Tak/Nie*) 

 44.  Wyposażenie ratunkowe 
 Liczba kół ratunkowych 

 
 Kamizelki ratunkowe dla każdej osoby stale przebywającej na pokładzie. 
 Inne osobiste środki  ratunkowe na statkach pasażerskich*) ..........................................................................................  
 

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 Łódź towarzysząca z jednym zestawem  wioseł, jedną liną cumowniczą, jednym czerpakiem*)   

 Zbiorowe środki ratunkowe na statkach pasażerskich*)  ................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 45.  Szczególne rozplanowanie sterówki do sterowania przez jedną osobę podczas żeglugi z użyciem radaru 

 Statek posiada jednoosobowe stanowisko radarowe*) 

 *) 
 
 
 
 *) 

 Zmiana(y) do pozycji:.................... 
 Nowe brzmienie: ............................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 Niniejsza strona została zastąpiona. 
 Miejsce, data ...........................................................................  Komisja inspekcyjna 
   ................................................................................  
                              Pieczęć 

   ............................................................
      (Podpis) 

_______________________ 

 *) Niepotrzebne skreślić 
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Świadectwo nr ............  wydane przez .....................................................  (komisja inspekcyjna) 
 46.  Tryby pracy spełniające przepisy prawa krajowego lub międzynarodowego w odniesieniu do załogi **) 

 47.  Wyposażenie statku zgodne z art. 23.09  
 Statek  spełnia*) / nie spełnia*)  art. 23.09 ust. 1.1*) / art. 23.09 ust. 1.2*) 

 

  Miejsce na wpisanie minimalnej załogi spełniającej 
przepisy prawa krajowego lub międzynarodowego **) 

Miejsce na wpisanie trybów pracy zgodnie z pozycją 46  
 

      

      

      

  

 48. Minimalna załoga............................................................................................................................................................  
Miejsce na wpisanie minimalnej załogi dla statków, które nie należą do kategorii ogólnie objętych przepisami krajowymi 
lub międzynarodowymi **) 

  Miejsce na wpisanie trybów pracy**)  

 ………………………………………………………….. ………………… ………………… …………………  

 ………………………………………………………….. ………………… ………………… …………………  

 ………………………………………………………….. ………………… ………………… …………………  

 ………………………………………………………….. ………………… ………………… …………………  

 ………………………………………………………….. ………………… ………………… …………………  

 ………………………………………………………….. ………………… ………………… …………………  

 ………………………………………………………….. ………………… ………………… …………………  

 ………………………………………………………….. ………………… ………………… …………………  

 ………………………………………………………….. ………………… ………………… …………………  

  Spostrzeżenia i warunki specjalne: 
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 

 *) 
 
 
 
 *) 

 Zmiana(y) do pozycji: .................... 
 Nowe brzmienie: ............................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 Niniejsza strona została zastąpiona. 
 Miejsce, data ...........................................................................  Komisja inspekcyjna 
   ................................................................................  
                              Pieczęć 

   ................................................................................  
      (Podpis) 

_______________________ 

 *)  Niepotrzebne skreślić 
 **) Państwa Członkowskie mogą zdecydować się na stosowanie przepisów krajowych lub międzynarodowych lub nie 
stawiać wymagań. 
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Świadectwo nr ............  wydane przez .....................................................  (komisja inspekcyjna) 
49.  Przedłużenie/potwierdzenie*) ważności świadectwa *)         Inspekcja okresowa/specjalna*)  

 Komisja inspekcyjna skontrolowała statek w dniu .............................. *). 
 Świadectwo z dnia ........................................  wydane przez ................................ uznaną instytucję klasyfikacyjną 
 ........................................................................................................................................................................................  
 zostało przedstawione komisji inspekcyjnej*). 
 Przyczyna inspekcji / świadectwa*): 
 ..................................................................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................................................................... 

 Na podstawie wyników inspekcji / świadectwa*), okres ważności świadectwa jest utrzymany / przedłużony*) 

 do  ..........................................  . 
 .................................................................................... ,  ..............................................  
 (Miejsce) (data) 
   ................................................................................  
  Pieczęć  Komisja inspekcyjna 
   ................................................................................  
 ______________________       (Podpis) 

 *) Niepotrzebne skreślić 
49.  Przedłużenie/potwierdzenie*) ważności świadectwa *)         Inspekcja okresowa/specjalna*)  

 Komisja inspekcyjna skontrolowała statek w dniu .............................. *). 
 Świadectwo z dnia ........................................  wydane przez ................................ uznaną instytucję klasyfikacyjną 
 ........................................................................................................................................................................................  
 zostało przedstawione komisji inspekcyjnej *). 
 Przyczyna inspekcji / świadectwa *): 
 ..................................................................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................................................................... 

 Na podstawie wyników inspekcji / świadectwa*), okres ważności świadectwa jest utrzymany / przedłużony*) 

 do ...........................................  . 
 .................................................................................... ,  ..............................................  
 (Miejsce) (data) 
   ................................................................................  
  Pieczęć  Komisja inspekcyjna 
   ................................................................................  
 ______________________       (Podpis) 

 *) Niepotrzebne skreślić 

 

 49.  Przedłużenie/potwierdzenie*) ważności świadectwa *)         Inspekcja okresowa/specjalna*)  

 Komisja inspekcyjna skontrolowała statek w dniu............................... *). 
 Świadectwo z dnia ........................................  wydane przez ................................ uznaną instytucję klasyfikacyjną 
 ........................................................................................................................................................................................  
 zostało przedstawione komisji inspekcyjnej *). 
 Przyczyna inspekcji / świadectwa *): 
 ..................................................................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................................................................... 

 Na podstawie wyników inspekcji / świadectwa*), okres ważności świadectwa jest utrzymany / przedłużony*) 

 do ...........................................  . 
 .................................................................................... ,  ..............................................  
 (Miejsce) (data) 
   ................................................................................  
  Pieczęć  Komisja inspekcyjna 
   ................................................................................  
 ______________________       (Podpis) 

 *) Niepotrzebne skreślić 
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Świadectwo nr ............  wydane przez .....................................................  (komisja inspekcyjna) 
 49. Przedłużenie/potwierdzenie*) ważności świadectwa *)         Inspekcja okresowa/specjalna*)  

 Komisja inspekcyjna skontrolowała statek w dniu .............................. *). 
 Świadectwo z dnia ........................................  wydane przez ................................ uznaną instytucję klasyfikacyjną 
 ........................................................................................................................................................................................  
 zostało przedstawione komisji inspekcyjnej *). 
 Przyczyna inspekcji / świadectwa *): 
 ..................................................................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................................................................... 

 Na podstawie wyników inspekcji / świadectwa*), okres ważności świadectwa jest utrzymany / przedłużony*) 

 do ...........................................  . 
 .................................................................................... ,  ..............................................  
 (Miejsce) (data) 
   ................................................................................  
  Pieczęć  Komisja inspekcyjna 
   ................................................................................  
 ______________________       (Podpis) 

 *) Niepotrzebne skreślić  
 49.  Przedłużenie/potwierdzenie*) ważności świadectwa *)         Inspekcja okresowa/specjalna*)  

 Komisja inspekcyjna skontrolowała statek w dniu .............................. *). 
 Świadectwo z dnia ........................................  wydane przez ................................ uznaną instytucję klasyfikacyjną 
 ........................................................................................................................................................................................  
 zostało przedstawione komisji inspekcyjnej *). 
 Przyczyna inspekcji / świadectwa *): 
 ..................................................................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................................................................... 

 Na podstawie wyników inspekcji / świadectwa*), okres ważności świadectwa jest utrzymany / przedłużony*) 

 do ...........................................  . 
 .................................................................................... ,  ..............................................  
 (Miejsce) (data) 
   ................................................................................  
  Pieczęć  Komisja inspekcyjna 
   ................................................................................  
 ______________________       (Podpis) 

 *) Niepotrzebne skreślić 
 49.  Przedłużenie/potwierdzenie*) ważności świadectwa *)         Inspekcja okresowa/specjalna*)  

 Komisja inspekcyjna skontrolowała statek w dniu .............................. *). 
 Świadectwo z dnia ........................................  wydane przez ................................ uznaną instytucję klasyfikacyjną 
 ........................................................................................................................................................................................  
 zostało przedstawione komisji inspekcyjnej *). 
 Przyczyna inspekcji / świadectwa *): 
 ..................................................................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................................................................... 

 Na podstawie wyników inspekcji / świadectwa*), okres ważności świadectwa jest utrzymany / przedłużony*) 

 do ...........................................  . 
 .................................................................................... ,  ..............................................  
 (Miejsce) (data) 
   ................................................................................  
  Pieczęć  Komisja inspekcyjna 
   ................................................................................  
 ______________________       (Podpis) 

 *) Niepotrzebne skreślić 
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Świadectwo nr ............  wydane przez .....................................................  (komisja inspekcyjna) 
 50.  Atest dla instalacji gazu płynnego 

 Instalacja(e) gazu płynnego na pokładzie statku została(y) skontrolowana(e) przez osobę upoważnioną*) ...................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 i zgodnie z jego protokołem odbioru z dnia ........................................ *) spełnia(ją) stawiane warunki. 

 Instalacja(e) obejmuje(ą) następujące urządzenia zasilane gazem: 

 

 Instalacja Nr seryjny Rodzaj Producent Typ Lokalizacja  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

   
 Niniejszy atest jest ważny do dnia ..................................................................................................................................  
 
 .................................................................................... ,  ..............................................  
 (Miejsce) (Data) 

  ...............................................................................................................  
  Komisja inspekcyjna 

 ...................................       

        Osoba upoważniona*) 

                                            Pieczęć ...............................................................................................................  

  (Podpis) 

 

 *) 
 
 
 

 *) 

 Zmiana(y) do pozycji: .................... 
 Nowe brzmienie: ............................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 Niniejsza strona została zastąpiona. 
 Miejsce, data ...........................................................................  Komisja inspekcyjna 
   ................................................................................  
                              Pieczęć 
   ............................................................  
      (Podpis) 

_______________________ 
 *) Niepotrzebne skreślić 
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Świadectwo nr ............ wydane przez....................................................... (komisja inspekcyjna) 
 51.  Przedłużenie atestu dla instalacji gazu płynnego 

 Okres obowiązywania atestu dla instalacji gazu płynnego 
 z dnia .......................................................................................  ważny do .....................................................................  
 - po przeprowadzeniu inspekcji okresowej przez osobę upoważnioną .........................................................................  
 - po przedstawieniu protokołu odbioru z dnia ....................................  
zostaje przedłużony do dnia ……………………………………………. 

 .................................................................................... ,  ..............................................  
 (Miejsce) (Data) 

   ................................................................................  
   Komisja inspekcyjna 

 ................................... Pieczęć 

   ................................................................................  
  (Podpis) 

 

 51. Przedłużenie atestu dla instalacji gazu płynnego 

 Okres obowiązywania atestu dla instalacji gazu płynnego 
 z dnia .......................................................................................  ważny do .....................................................................  
 - po przeprowadzeniu inspekcji okresowej przez osobę upoważnioną .........................................................................  
 - po przedstawieniu protokołu odbioru z dnia ....................................  
zostaje przedłużony do dnia ……………………………………………. 

 .................................................................................... ,  ..............................................  
 (Miejsce) (Data) 

   ................................................................................  
   Komisja inspekcyjna 

 ................................... Pieczęć 

   ................................................................................  
  (Podpis) 

 

 51.  Przedłużenie atestu dla instalacji gazu płynnego 

 Okres obowiązywania atestu dla instalacji gazu płynnego 
 z dnia........................................................................................  ważny do .....................................................................  
 - po przeprowadzeniu inspekcji okresowej przez osobę upoważnioną .........................................................................  
 - po przedstawieniu protokołu odbioru z dnia ....................................  
zostaje przedłużony do dnia ……………………………………………. 

 .................................................................................... ,  ..............................................  
 (Miejsce) (Data) 

   ................................................................................  
   Komisja inspekcyjna 

 ................................... Pieczęć 

   ................................................................................  
  (Podpis) 
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Świadectwo nr ............  wydane przez .....................................................  (komisja inspekcyjna) 
 52.  Załącznik do świadectwa nr ...........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
  

 *) 
 
 
 

 *) 

 Poprawka(i) do pozycji: .................... 
 Nowe brzmienie: ............................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................
 Niniejsza strona została zastąpiona. 
 Miejsce, data ...........................................................................  Komisja inspekcyjna 
   ........................................................................  
                              Pieczęć 
   ......................................................  
      (Podpis) 

_______________________ 
 *) Niepotrzebne skreślić 

    Ciąg dalszy na stronie*) ................... 

  Koniec świadectwa inspekcji*) 

 

__________________ 
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Część II 

WZÓR UZUPEŁNIAJĄCEGO WSPÓLNOTOWEGO ŚWIADECTWA 
 ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 

 

Załącznik do świadectwa inspekcji dla żeglugi na Renie nr ………………………. Strona 1 
UZUPEŁNIJĄCE WSPÓLNOTOWE  ŚWIADECTWO ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 

(Miejsce na godło Państwa Członkowskiego) 

NAZWA PAŃSTWA 

Nazwa i adres właściwego organu wystawiającego dodatkowe świadectwo 

1. Nazwa statku ……...………...………………………………………………………………………. 

2. Numer rozpoznawczy statku ..….………………………………………………..…………….……. 

3. Miejsce rejestracji i numer rejestracyjny.......…….……………….…………….….…………….…. 

4. Kraj rejestracji lub port macierzysty (1) …………..……………..……………….……….………. 

5. Uwzględniając świadectwo inspekcji dla żeglugi na Renie nr …………….……….…………...…… 

 z dnia …………….………………….. ważne do …………………..…………….………………… 

6. Uwzględniając wyniki inspekcji …………………….....................……….…………………….…… 

……………………………………………. dnia ……………….…….……………………….……. 

7. Wyżej wymieniony statek zostaje uznany zdatnym do pływania po drogach 

 wodnych Wspólnoty Europejskiej rejonów .…………………………….……………………………… 

8. Niniejsze dodatkowe świadectwo traci ważność dnia ....……………………………………………. 

9. Wystawione w …………………………………………. dnia .…………………………..…………. 

 

 ……………………………………. 

 (Właściwy organ) 

 ……………………………………. 
 (Podpis) 

_________________ 

(1) Niepotrzebne skreślić. 

 

 
 

 

Pieczęć 
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Strona 2  Załącznik do świadectwa inspekcji dla żeglugi na Renie nr ………………………………… 
 

Rejon lub drogi wodne (1)  

4 3 2 1  

z ładownią 

zamkniętą 

     

11. 

Wolna burta 

(cm) 

z ładownią 

otwartą 

     

12. Odstępstwa od świadectwa inspekcji dla żeglugi na Renie nr …………………..……….……………… 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

13. Nie stosuje się wpisów dotyczących liczby członków załogi w świadectwie inspekcji dla żeglugi na 

Renie.  

14. Uwzględniając świadectwo inspekcji dla żeglugi na Renie nr ……....………………………….….…… 

 z dnia ………….……………………….. ważne do dnia .……………………………………..……… 

 Uwzględniając wyniki inspekcji ….............……………………………......…………………………… 

 …………………………………………………. z dnia .……………………………………………… 

 Niniejsze świadectwo dodatkowe zostaje przedłużone /odnowione (1) do ………………….…………. 
 (Miejsce) ……………………………………………………., (Data) …………………………………………….. 

 

 ……………………………………. 

 (Właściwy organ) 

 ……………………………………. 
 (Podpis) 

_________________ 

(1) Niepotrzebne skreślić. 

 
________________ 

 

   Pieczęć 
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Część III 

WZÓR TYMCZASOWEGO WSPÓLNOTOWEGO ŚWIADECTWA  
 ZDOLNOŚCI ŻEGLUGOWEJ 

 
Tymczasowe świadectwo wspólnotowe*) / Tymczasowe świadectwo dopuszczenia*) 

Nr ................. 
  1.  Nazwa statku  

 

 2. Rodzaj statku 

 

 3. Numer rozpoznawczy statku 

  4.  Nazwa i siedziba armatora 

 

  5.  Długość L/ LWL
*) ..................................         Liczba pasażerów ........................  

 Liczba koi*) .......................................  

  6.  Miejsce na informacje o załodze ....................................................................................................................... 

 

  6.1  Miejsce na wpisanie trybów pracy spełniających wymagania prawa krajowego lub międzynarodowego **). 

 

 
 6.2  Wyposażenie statku zgodnie z art. 23.09  

 Statek  (spełnia)* / (nie spełnia)* (art. 23.09, ust. 1.1)* / (art. 23.09, ust. 1.2)* 
 

   Miejsce na wpisanie powiększenia minimalnej załogi 
spełniającej wymagania prawa krajowego lub 
międzynarodowego**) 

 Miejsce na wpisanie trybów pracy spełniających 
wymagania prawa krajowego lub międzynarodowego  

  

          

   .....................................................................................   ......................   ......................   ......................   

   .....................................................................................   ......................   ......................   ......................   

   

 6.3.  Miejsce na wpisanie minimalnej załogi dla statków, które nie należą do kategorii ogólnie objętych przepisami krajowymi 

 lub międzynarodowymi ** .............................................................................................................................................. 

  7.  Instalacja(e) gazu płynnego 

 Atest ważny do ........................................................................ 

  8.  Warunki specjalne  
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  9.  Przewożenie niebezpiecznych towarów, patrz oddzielne pole *) 

  10.  Ważność 

 Świadectwo tymczasowe*) / Tymczasowe świadectwo dopuszczenia *) ważne do ............................…. 

 na żeglugę*) / na pojedynczy rejs *) ....................................................                                  (Data) 

 Wyżej wymieniony statek został uznany za zdatny do żeglugi  

  - po wspólnotowych drogach wodnych w rejonie(ach) (*) .......................................................................................... 

    w ....(nazwy państw (*)) ............................................................................................................................................. 

    za wyjątkiem: ............................................................................................................................................................... 

    ........................................................................................................................................................................................ 

  - po następujących drogach wodnych w :...(nazwa państwa(*)) ............................................................................... 

  11.  ................................................, ..................................  

  Miejsce Data 

 .....................................................................................  

Organ upoważniony do wystawienia tymczasowego 

świadectwa dopuszczenia 

 
       Pieczęć ....................................  
              Podpis 

_______________________ 

 *) Niepotrzebne skreślić 

 **) Wymogi wynikające z prawa krajowego lub 

międzynarodowego, o których stosowaniu lub niestosowaniu 

może zdecydować Państwo Członkowskie 

 ............................................... , ................................... 

  Miejsce Data 

 ..................................................................................... 

                           Komisja inspekcyjna 

 
       Pieczęć ..................................... 
              Podpis 
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 9. Przewożenie towarów niebezpiecznych  
 
 (Wskazać odpowiednio, czy statek spełnia ewentualne wymagania stawiane przez przepisy prawa krajowego lub 

międzynarodowego.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

________________ 
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ZAŁĄCZNIK VI 

 

WZÓR REJESTRU WSPÓLNOTOWYCH ŚWIADECTW ZDOLNOŚCI ŻEGLUGOWEJ 

 

Organ upoważniony/Komisja inspekcyjna .........................  

 

 

Rejestr wspólnotowych świadectw zdolności żeglugowej 

 

 

Rok ....................  
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(Strona lewa) 
Wspólnotowe świadectwo 

zdolności żeglugowej Nazwa statku Numer rozpoznawczy statku Armator statku Rejestr statków 

Nr Dzień Miesiąc   Nazwa Adres Miejsce Nr 

 
Rodzaj 
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(Strona prawa) 
Nośność zgodnie ze świadectwem pomiarowym 

lub wyporność*)  
Rejony lub, odpowiednio, rozciągłość 

śródlądowej drogi wodnej 

Data 
świadectwa 

pomiarowego 

Tabliczka 
pomiarowa t/m3 od do 

Adnotacje dotyczące inspekcji 
dodatkowych lub specjalnych, 

wycofania lub anulowania świadectwa

Wspólnotowe świadectwo zdolności 
żeglugowej ważne do Inne uwagi 

        

*) Jeżeli nie jest dostępne żadne świadectwo pomiarowe, oszacować nośność lub wyporność. 

 

_______________________ 
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ZAŁĄCZNIK VII 

Instytucje klasyfikacyjne 
 

SPIS TREŚCI 

 

Część I: Kryteria uznawania instytucji klasyfikacyjnych 

Część II: Procedura uznawania instytucji klasyfikacyjnych 

Część III: Wykaz uznanych instytucji klasyfikacyjnych 
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Część I 

Kryteria uznawania instytucji klasyfikacyjnych 
 
Instytucja klasyfikacyjna zwracająca się o uznanie zgodnie z art. 10 niniejszej dyrektywy musi 
spełniać następujące kryteria: 

1) Instytucja klasyfikacyjna musi być w stanie udokumentować szerokie doświadczenie 
w ocenie projektu i wykonania statków żeglugi śródlądowej, w tym statków 
przeznaczonych do przewozu materiałów niebezpiecznych. Instytucja klasyfikacyjna musi 
posiadać całościowy regulamin dotyczący projektowania, budowy i okresowych 
przeglądów statków żeglugi śródlądowej, w tym statków przeznaczonych do przewozu 
materiałów niebezpiecznych, który jest opublikowany co najmniej w języku angielskim, 
francuskim, niderlandzkim i niemieckim oraz jest na bieżąco aktualizowany oraz 
poprawiany w wyniku programów badań i rozwoju. Regulamin ten nie może być 
sprzeczny z przepisami prawa wspólnotowego ani z obowiązującymi umowami 
międzynarodowymi. 

2) Instytucja klasyfikacyjna publikuje corocznie swój rejestr statków. 

3) Instytucja klasyfikacyjna jest niezależna od armatorów statków oraz od podmiotów 
prowadzących działalność w zakresie projektowania, budowy, wyposażania, konserwacji, 
eksploatacji lub ubezpieczania statków. Dochody instytucji klasyfikacyjnej nie mogą być 
uzależnione od jednego przedsiębiorstwa. 

4) Siedziba instytucji klasyfikacyjnej lub oddziału uprawnionego do wydawania decyzji oraz 
dokonywania wszelkich czynności do których jest uprawniony na mocy przepisów 
dotyczących żeglugi śródlądowej znajduje się w jednym z Państw Członkowskich. 

5) Instytucja klasyfikacyjna oraz jej eksperci muszą cieszyć się dobrą reputacją w zakresie 
transportu śródlądowego; eksperci muszą być w stanie udokumentować swoje kwalifikacje 
zawodowe. Działają oni w imieniu instytucji klasyfikacyjnej. 

6) Instytucja klasyfikacyjna zatrudnia znaczącą liczbę pracowników technicznych, 
pracowników kadry kierowniczej, personelu pomocniczego, inspektorów i personelu 
badawczego, stosownie do liczby zadań i sklasyfikowanych statków, dbając jednocześnie o 
rozwój kwalifikacji oraz o aktualizowanie regulaminu. Dysponuje ona inspektorami 
przynajmniej w jednym  Państwie Członkowskim. 
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7) Instytucja klasyfikacyjna działa zgodnie z kodeksem etycznym. 

8) Kierownictwo i administracja instytucji klasyfikacyjnej działają w sposób zapewniający 
poufność informacji wymaganych przez Państwo Członkowskie. 

9) Instytucja klasyfikacyjna musi być przygotowana do udzielania stosownych informacji 
Państwu Członkowskiemu. 

10) Zarząd instytucji klasyfikacyjnej określa na piśmie swoją politykę, cele i zobowiązania 
dotyczące jakości i zapewnia zrozumienie, realizację i aktualizację tej polityki na 
wszystkich poziomach instytucji klasyfikacyjnej. 

11) Instytucja klasyfikacyjna opracowuje, realizuje oraz utrzymuje efektywny wewnętrzny 
system jakości oparty na właściwych uznanych międzynarodowych norm jakości oraz 
zgodny z normą EN 45004 (inspekcje) i EN 29001, w interpretacji przepisów dotyczących 
zasad certyfikacji systemów jakości Zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli 
(IACS). System jakości musi posiadać certyfikat niezależnego organu kontrolnego 
uznawanego przez administrację państwa, w którym znajduje się siedziba główna 
instytucji klasyfikacyjnej lub oddziału, zgodnie z przepisami ust. 4, który między innymi 
zapewnia, że: 

a)  przyjmowany jest regulamin instytucji klasyfikacyjnej oraz jest on systematycznie 
aktualizowany;  

b)   regulamin instytucji klasyfikacyjnej jest przestrzegany;  

c) przestrzegane są przepisy dotyczące zadań statutowych, do wykonywania których 
instytucja klasyfikacyjna jest uprawniona; 

d)  zdefiniowane i dokumentowane są zakres odpowiedzialności i kompetencji oraz 
współpraca poszczególnych pracowników, których działania wpływają na jakość 
usług instytucji klasyfikacyjnej; 

e)   wszystkie prace wykonywane są w warunkach kontrolowanych; 

f)  istnieje system kontroli czynności i pracy inspektorów i personelu 
administracyjnego zatrudnionego bezpośrednio przez instytucję klasyfikacyjną; 
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g)  najważniejsze zadania statutowe, do wykonywania których instytucja 
klasyfikacyjna jest uprawniona, realizowane są jedynie przez jego inspektorów na 
wyłączność lub przez inspektorów na wyłączność innych uznanych instytucji 
klasyfikacyjnych albo pod bezpośrednim nadzorem takich inspektorów; 

h)  inspektorzy podlegają systematycznym szkoleniom i podwyższają swoje 
kwalifikacje; 

i)  prowadzone są rejestry wykazujące osiągnięcie wymaganych standardów zadań 
objętych świadczonymi usługami oraz wykazujące skuteczne działanie systemu 
jakości; oraz 

j)  istnieje całościowy system planowej i udokumentowanej wewnętrznej kontroli 
działań związanych z jakością we wszystkich lokalizacjach instytucji. 

12) System jakości musi podlegać certyfikacji niezależnego organu kontrolnego uznawanego 
przez administrację państwa, w którym znajduje się siedziba instytucji klasyfikacyjnej lub 
oddziału, zgodnie z przepisami ust. 4.  

13) Instytucja klasyfikacyjna zobowiązuje się do dostosowywania swoich wymogów do 
stosownych dyrektyw Unii Europejskiej oraz do przedstawienia Komitetowi we 
właściwym terminie wszelkich istotnych informacji. 

14) Instytucja klasyfikacyjna zobowiązuje się do okresowych konsultacji z dotychczas 
uznanymi instytucjami klasyfikacyjnymi w celu zagwarantowania równoważności 
stosowanych przez nie norm technicznych i sposobów ich wdrażania oraz powinna 
zezwalać na uczestnictwo w opracowywaniu swojego regulaminu przedstawicielom 
Państwa Członkowskiego i innym zainteresowanym stronom. 
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Część II 

Procedura uznawania instytucji klasyfikacyjnych 
 
Decyzja dotycząca uznania instytucji klasyfikacyjnej zgodnie z art. 10 niniejszej dyrektywy jest 
podejmowana przez Komisję zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 19 ust. 2 niniejszej 
dyrektywy. Ponadto przestrzegana musi być następująca procedura: 

 
1) Wniosek o uznanie zostaje przedłożony Komisji przez przedstawicieli państwa, w którym 

znajduje się siedziba instytucji klasyfikacyjnej lub oddział uprawniony do wydawania 
decyzji oraz dokonywania wszelkich czynności, do których jest uprawniony na mocy 
przepisów dotyczących żeglugi śródlądowej. Ponadto przedstawiciele tego państwa 
przesyłają wszelkie informacje oraz dokumentację wymaganą do ustalenia, czy spełnione 
są kryteria uznania.  

 
2) Każdy członek Komitetu może zwrócić się o przedstawienie dodatkowych informacji lub 

dokumentacji, jak i o przesłuchanie z udziałem zainteresowanego instytucji 
klasyfikacyjnej. 

 
3) W podobny sposób następuje cofnięcie uznania. Każdy członek Komitetu może zwrócić 

się o cofnięcie uznania. Przedstawiciele państwa zwracającego się o cofnięcie uznania 
przedstawiają informacje oraz dokumentację na poparcie swojego wniosku. 

 
4) Przy podejmowaniu decyzji Komisja uwzględnia decyzje podjęte przez Centralną Komisję 

ds. Żeglugi na Renie dotyczące uznania danej instytucji klasyfikacyjnej. Przed uznaniem 
instytucji klasyfikacyjnej, która nie została uznana przez Centralną Komisję ds. Żeglugi na 
Renie, Komisja konsultuje się z sekretariatem Centralnej Komisji. 

 
5) Po każdej decyzji dotyczącej uznania instytucji klasyfikacyjnej lub cofnięcia uznania 

aktualizuje się wykaz uznanych instytucji. 
 
6) Komisja informuje zainteresowane instytucje klasyfikacyjne o swoich decyzjach. 
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Część III 

Wykaz uznanych instytucji klasyfikacyjnych 
 
Na podstawie kryteriów określonych w częściach I i II zgodnie z art. 10 niniejszej dyrektywy, 
obecnie uznane są następujące instytucje klasyfikacyjne: 
 

1) Bureau Veritas 

2) Germanischer Lloyd 

2) Lloyd’s Register of Shipping. 

 

Do czasu uznania zgodnie z częściami I i II, instytucje klasyfikacyjne, które zostały uznane, 
zatwierdzone i uprawnione przez Państwo Członkowskie na mocy dyrektywy Rady 94/57/WE z 
dnia 22 listopada 1994 r. w sprawie wspólnych reguł i norm dotyczących organizacji dokonujących 
inspekcji i przeglądów na statkach oraz odpowiednich działań administracji morskich1  zostają 
obecnie uznane zgodnie z art. 10 niniejszej dyrektywy tylko w odniesieniu do jednostek 
pływających wyłącznie na śródlądowych drogach wodnych tego Państwa Członkowskiego. 
 
 
 

___________________ 
 

                                                 
1  Dz.U. L 319 z 12.12.1994, str. 20. Dyrektywa zmieniona ostatnio dyrektywą 2002/84/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 324 z 29.11.2002, str. 53). 
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ZAŁĄCZNIK VIII  

Procedura przeprowadzania inspekcji 

Artykuł 1 

Jeśli właściwe organy ustalą w trakcie inspekcji, że świadectwo znajdujące się na statku jest 
nieważne lub że statek nie spełnia wymagań określonych w świadectwie, jednakże taka nieważność 
albo niezgodność nie stanowi oczywistego zagrożenia, właściciel statku lub jego przedstawiciel 
podejmuje wszelkie środki niezbędne do zaradzenia tej sytuacji. Organ, który wystawił świadectwo 
lub który ostatnio je odnowił, jest zawiadamiany o sprawie w ciągu siedmiu dni. 
 

Artykuł 2 

Jeśli w trakcie inspekcji, o której mowa w art. 1, właściwe organy ustalą, że na statku nie ma 
świadectwa lub że statek stanowi oczywiste zagrożenie, mogą one zabronić kontynuacji żeglugi do 
czasu podjęcia środków niezbędnych do zaradzenia tej sytuacji. 
Organy te mogą również zalecić środki, których podjęcie umożliwi bezpieczną kontynuację 
żeglugi, w odpowiednich przypadkach po zakończeniu przewozu, do miejsca, gdzie 
przeprowadzona zostanie inspekcja albo naprawa statku. Organ, który wystawił świadectwo lub 
który ostatnio je odnowił, jest zawiadamiany o sprawie w ciągu siedmiu dni. 
 

Artykuł 3 

Państwo Członkowskie, które przerwało żeglugę statku albo zawiadomiło właściciela o takim 
zamiarze, w przypadku gdy stwierdzone usterki nie zostały naprawione, zawiadamia w ciągu 
siedmiu dni o decyzji o podjętym lub zamierzonym środku organ Państwa Członkowskiego, który 
wystawił świadectwo lub ostatnio je odnowił. 
 

Artykuł 4 

Każda decyzja o przerwaniu żeglugi statku podjęta w związku z realizacją przepisów niniejszej 
dyrektywy jest szczegółowo uzasadniana. Jest ona niezwłocznie doręczana zainteresowanym 
stronom wraz z pouczeniem o środkach odwoławczych przysługujących zgodnie z prawem danego 
Państwa Członkowskiego oraz o terminach ich wniesienia. 
 
 

__________________ 
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ZAŁĄCZNIK IX 
 

Wymogi mające zastosowanie do świateł nawigacyjnych, sprzętu radarowego, wskaźników 

prędkości kątowej 

Spis treści 

 

Część I:  Przepisy dotyczące koloru i natężenia świateł pokładowych oraz dopuszczania 
latarni nawigacyjnych dla statków żeglugi śródlądowej 

 
Część II: Przepisy dotyczące warunków badania i dopuszczania latarni nawigacyjnych latarni 

nawigacyjnych dla żeglugi śródlądowej 
 
Część III: Przepisy dotyczące wymogów minimalnych oraz warunków badania radarowego 

sprzętu nawigacyjnego stosowanego w żegludze śródlądowej 
 
Część IV: Przepisy dotyczące wymogów minimalnych oraz warunków badania wskaźników 

prędkości kątowej stosowanych w żegludze śródlądowej 
 
Część V: Przepisy dotyczące instalacji i prób funkcjonalnych sprzętu radarowego 

i wskaźników prędkości kątowej stosowanych na statkach żeglugi śródlądowej 
 
Część VI: Wzór wykazu instytucji prowadzących badania, dopuszczonego sprzętu 

i dopuszczonych firm instalujących 
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Część I 

Przepisy  
dotyczące koloru i natężenia świateł  

oraz dopuszczania latarni nawigacyjnych  
w żegludze śródlądowej 

 

Spis treści 

Rozdział 1 Definicje 

Artykuł 1.01 Latarnie nawigacyjne  

 1.02 Światła nawigacyjne  

 1.03 Źródła światła 

 1.04 Część optyczna 

 1.05 Filtry 

 1.06 Zależność między IO, IB oraz t  

 

Rozdział 2 Wymogi dla świateł nawigacyjnych  

Artykuł 2.01 Barwy świateł nawigacyjnych 

 2.02 Natężenie i zasięg widzialności świateł nawigacyjnych 

 2.03 Przeświecanie świateł nawigacyjnych 

 

Rozdział 3 Wymogi dla latarni nawigacyjnych  

Artykuł 3.01 Wymogi techniczne 

 

Rozdział 4 Badania, dopuszczanie i oznakowanie 

Artykuł 4.01 Badania rodzaju 

 4.02 Procedura testowa 

 4.03 Świadectwo dopuszczenia 

 4.04 Inspekcje wyrywkowe 

 4.05 Oznaczenia 

 

Dodatek 1 

Wzór świadectwa dopuszczenia latarni nawigacyjnych dla statków żeglugi 

śródlądowej 
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Rozdział 1 

DEFINICJE 

Artykuł 1.01 

Latarnie nawigacyjne 

1. „Latarnie” oznaczają urządzenia służące do wysyłania światła ze sztucznego źródła 
światła, łącznie z elementami potrzebnymi do filtrowania lub przekształcania światła oraz 
do mocowania  źródła światła i sterowania nim. 

2. Latarnie przeznaczone do dawania sygnałów ze statku nazywa się latarniami 
nawigacyjnymi. 

Artykuł 1.02 

Światła nawigacyjne 

1. „Światła nawigacyjne” oznaczają sygnały świetlne emitowane z latarni nawigacyjnej. 

2. „Światło masztowe” oznacza światło o barwie białej, widoczne w łuku widnokręgu o kącie 
225° i wysyłające jednolite nieprzerwane światło na 112°30’ z każdej strony, tj. od 
kierunku prosto w przód do 22°30’ poza trawers każdej burty.  

3. „Światła burtowe” oznaczają światło o barwie zielonej po prawej burcie i czerwonej po 
lewej burcie; każde z tych świateł jest widoczne w łuku widnokręgu o kącie 112°30’ 
i wysyła jednolity, nieprzerwany promień tj. od kierunku prosto w przód do 22°30’ poza 
trawers burty. 

4. „Światło rufowe” oznacza światło o barwie białej, widoczne w łuku widnokręgu o kącie 
135° i wysyłające jednolity nieprzerwany promień od kierunku prosto w tył do 67°30’ po 
każdej stronie rufy. 

5. „Żółte światło rufowe” oznacza światło o barwie żółtej, widoczne w łuku widnokręgu 
o kącie 135° i wysyłające jednolity nieprzerwany promień od kierunku prosto w tył do 
67°30’ po każdej stronie rufy. 
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6. „Światło widoczne ze wszystkich stron” oznacza światło widoczne w łuku widnokręgu 
o kącie 360° i wysyłające jednolity nieprzerwany promień. 

7. a) „Światło migające” oznacza światło błyskające z częstotliwością 40 do 60 błysków na 
minutę. 

 b) „Światło szybko migające” oznacza światło błyskające z częstotliwością 100 do 120 
błysków na minutę. 

Światło migające to seria regularnych błysków w jednostce czasu. 

8. Światła nawigacyjne dzieli się według ich intensywności świecenia na: 

– światło zwykłe, 

– światło jasne , 

– światło jaskrawe.  

 

Artykuł 1.03 

Źródła światła 

„Źródła światła” oznaczają urządzenia elektryczne lub inne przeznaczone do wytwarzania 
strumienia światła w latarniach nawigacyjnych. 
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Artykuł 1.04 

Część optyczna 

1. „Część optyczna” oznacza urządzenie składające się z elementów załamujących, 
odbijających, lub załamujących i odbijających, łącznie z elementami mocującymi. Rolą 
tych elementów jest kierowanie strumienia światła wysyłanego przez źródło światła 
w określonych nowych kierunkach. 

2. „Część optyczna barwiona” oznacza część optyczną, która zmienia barwę i natężenie 
przepuszczanego światła. 

3. „Część optyczna neutralna” oznacza część optyczną, która zmienia natężenie 
przepuszczanego światła. 

Artykuł 1.05 

Filtry 

1. „Filtr barwny” oznacza filtr selekcyjny, który zmienia barwę i natężenie przepuszczanego 
światła. 

2. „Filtr neutralny” oznacza filtr nie będący filtrem selekcyjnym, który zmienia natężenie 
przepuszczanego światła. 
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Artykuł 1.06 

Zależność między IO, IB oraz t 

IO oznacza fotometryczne natężenie światła w kandelach (cd) mierzone dla świateł 
elektrycznych przy napięciu znamionowym. 

IB oznacza eksploatacyjne natężenie światła w kandelach (cd). 

t oznacza zasięg widzialności w kilometrach (km). 

 

Uwzględniając, na przykład, starzenie się źródła światła, stopień zabrudzenia części optycznej 
i wahania napięcia w sieci elektrycznej statku, to IB przyjmuje się o 25 procent mniejsze niż IO. 
W rezultacie: 

IB = 0,75 . IO 

 
Stosunek pomiędzy IB a t świateł nawigacyjnych wyraża następujący wzór: 

IB = 0,2 . t2 . q-t 

Współczynnik przepuszczalności atmosferycznej q przyjęto jako 0,76, co odpowiada widoczności 
meteorologicznej 14,3 km. 
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Rozdział 2 

WYMOGI DLA ŚWIATEŁ NAWIGACYJNYCH 

Artykuł 2.01 

Kolory świateł nawigacyjnych 

1. Dla świateł nawigacyjnych stosuje się pięciokolorowy system sygnałowy, obejmujący 
następujące kolory: 

– biały, 

– czerwony, 

– zielony, 

– żółty, 

– niebieski. 

System ten jest zgodny z zaleceniami Międzynarodowej Komisji Oświetleniowej „Kolory 
sygnałów świetlnych”, publikacja CIE nr 2.2. (TC-1.6) 1975 r. 

Powyższe kolory mają zastosowanie do strumienia świetlnego emitowanego przez latarnię 
nawigacyjną. 

2. Granice obszarów każdego koloru określone są współrzędnymi punktów narożnych na 
wykresie chromatyczności zawartym w publikacji CIE No 2.2 (TC-1.6) 1975 r. (zob. 
wykres chromatyczności) zgodnie z następującą tabelą: 

Kolor światła 

nawigacyjnego 

Współrzędne punktów narożnych 

 

 Biała ......................................

x 

y 

0,310 

0,283 

0,443 

0,382 

0,500 

0,382 

0,500 

0,440 

0,453 

0,440 

0,310 

0,348 

 

 Czerwona ..............................

x 

y 

0,690 

0,290 

0,710 

0,290 

0,680 

0,320 

0,660 

0,320 

  

 

 Zielona ..................................

x 

y 

0,009 

0,720 

0,284 

0,520 

0,207 

0,397 

0,013 

0,494 

  

 

 Żółta ......................................

x 

y 

0,612 

0,382 

0,618 

0,382 

0,575 

0,425 

0,575 

0,406 

  

 

 Niebieska...............................

x 

y 

0,136 

0,040 

0,218 

0,142 

0,185 

0,175 

0,102 

0,105 
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Wykres chromatyczności wg CIE 

gdzie  2930 K odpowiada światłu żarówki próżniowej. 

  2856 K odpowiada światłu żarówki wypełnionej gazem. 
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Artykuł 2.02 

Natężenie i zasięg widzialności świateł nawigacyjnych 

Poniższa tabela ukazuje dozwolone limity dla IO, IB oraz t dla różnych świateł nawigacyjnych do 
stosowania dziennego i nocnego, przy czym podane wartości odpowiadają strumieniowi światła 
emitowanemu przez latarnie nawigacyjne. 
 
IO oraz IB podane są w kandelach (cd), a t w kilometrach (km). 
 

Wartości graniczne 

 Kolor światła nawigacyjnego 

Rodzaj świateł 

nawigacyjnych 

Biały Zielony/czerwony Żółty Niebieski 

 min. max. min. max. min. max. min. max. 

 IO 

zwykłe IB 

 t 

2,7 

2,0 

2,3 

10,0 

7,5 

3,7 

1,2 

0,9 

1,7 

4,7 

3,5 

2,8 

1,1 

0,8 

1,6 

3,2 

2,4 

2,5 

0,9 

0,7 

1,5 

2,7 

2,0 

2,3 

 IO 

jasne IB 

 t 

12,0 

9,0 

3,9 

33,0 

25,0 

5,3 

6,7 

5,0 

3,2 

27,0 

20,0 

5,0 

4,8 

3,6 

2,9 

20,0 

15,0 

4,6 

6,7 

5,0 

3,2 

27,0 

20,0 

5,0 

 IO 

jaskrawe IB 

 t 

47,0 

35,0 

5,9 

133,0 

100,0 

8,0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

47,0 

35,0 

5,9 

133,0 

100,0 

8,0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Jednakże do stosowania za dnia żółtych świateł migających przyjmuje się minimalne natężenie 
światła (IO) o wartości 900 cd. 
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Artykuł 2.03 

Przeświecanie świateł nawigacyjnych 

1. Przeświecanie w płaszczyźnie poziomej  

1.1 Natężenia świecenia określone w art. 2.02 stosują się dla wszystkich kierunków 
w płaszczyźnie poziomej przechodzących przez ogniskową części optycznej albo przez 
wysokość środka elementu świecącego właściwie ustawionego w pionowo zamocowanej 
latarni nawigacyjnej. 

1.2 Dla świateł masztowych, rufowych i burtowych wskazane wartości natężenia świecenia 
muszą być utrzymywane w łuku widnokręgu wskazanych sektorów, przynajmniej do 5° 
poza granice tych sektorów. 

Od 5° wewnątrz wskazanych sektorów do granicy sektorów natężenie świecenia może 
spaść o 50 procent; dalej może ono stopniowo spadać w taki sposób, aby od 5° poza 
granicami sektorów pozostawała już jedynie znikoma ilość światła rozproszonego. 

1.3 Światła burtowe muszą utrzymywać wskazane wartości natężenia świecenia w kierunku 
prosto w przód. Wartości natężenia muszą spadać praktycznie do zera w przedziale 
pomiędzy 1° a 3° poza granicami wskazanych sektorów świecenia. 

1.4 Dla latarni nawigacyjnych dwu- i trójkolorowych latarni nawigacyjnych przeświecanie 
może rozkładać się jednolicie w taki sposób, aby w przedziale 3° po każdej stronie sygnału 
zerowego maksymalne dozwolone natężenie świecenia nie było przekraczane a minimalne 
wymagane natężenie świecenia było osiągane. 

1.5 Przeświecanie w płaszczyźnie poziomej świecenia latarni nawigacyjnych latarni 
nawigacyjnych powinno być jednolite w całym sektorze świecenia w taki sposób, aby 
obserwowane wartości minimalne i maksymalne fotometrycznego natężenia światła nie 
różniły się od siebie bardziej niż o współczynnik 1,5. 

2. Przeświecanie w płaszczyźnie pionowej 

W przypadku odchylenia latarni nawigacyjnej do ± 5° w stosunku do płaszczyzny 
poziomej natężenie światła musi wynosić jeszcze co najmniej 80 procent, a w przypadku 
odchylenia do ± 7,5° jeszcze co najmniej 60 procent natężenia światła odpowiadającego 
odchyleniu o 0°. W tych przypadkach natężenie światła nie może przekraczać natężenia 
odpowiadającego odchyleniu o 0° o więcej niż 1,2 razy. 
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Rozdział 3 

WYMOGI DLA LATARNI NAWIGACYJNYCH  

Artykuł 3.01 

Wymogi techniczne 

1. Konstrukcja latarni nawigacyjnych i źródeł światła oraz materiały, z których są wykonane, 
muszą zapewniać ich bezpieczeństwo oraz trwałość . 

2. Poszczególne elementy latarni nawigacyjnych (np. wzmocnienia) nie mogą mieć wpływu 
na natężenie i kolor światła, lub na przeświecanie latarni nawigacyjnych . 

3. Instalacja latarni nawigacyjnych na pokładzie musi być prosta i jednoznaczna. 

4. Wymiana źródła światła musi być łatwa. 
 

Rozdział 4 

BADANIA, DOPUSZCZANIE I OZNAKOWANIE 

Artykuł 4.01 

Badania dla typu rodzaju 

Badania dla typu, zgodnie z „Warunkami badania i dopuszczania latarni nawigacyjnych na statkach 
żeglugi śródlądowej” mają na celu stwierdzenie, czy latarnie nawigacyjne i ich źródła światła 
odpowiadają wymogom powyższych przepisów. 

 

Artykuł 4.02 

Procedura badania 

1. Wniosek o badanie dla typu zostaje złożony przez wnioskodawcę do właściwego organu 
wykonującego badania. Do wniosku należy dołączyć co najmniej dwa egzemplarze planów 
oraz dwa próbne egzemplarze latarni i wymaganych źródeł światła. 
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2. Jeśli przebieg badania nie daje podstaw do sprzeciwu, jeden z egzemplarzy planów 
załączonych do wniosku, opatrzony informacją o dopuszczeniu oraz jeden z próbnych 
egzemplarzy dopuszczonej lampy zostają zwrócone wnioskodawcy. Drugi egzemplarz 
planów i drugi próbny egzemplarz lampy organie testujący zatrzymuje. 

3. Wytwórca musi złożyć przed organem wykonującym badanie deklarację, że wszystkie 
elementy latarni w produkcji seryjnej odpowiadają elementom w latarniach poddanych 
badaniu dla typu. 

Artykuł 4.03 

Świadectwo dopuszczenia 

1. Jeśli badanie dla typu wykazuje, że wymagania niniejszego przepisu wymogi zostały 
spełnione, dany rodzaj latarni nawigacyjnych zostaje dopuszczony, a wnioskodawcy 
zostaje wystawione świadectwo dopuszczenia zgodne ze wzorem w dodatku 1 oraz 
opatrzone oznaczeniami, o których mowa w art. 4.05. 

2. Posiadacz świadectwa dopuszczenia: 

– jest uprawniony do opatrywania poszczególnych części oznaczeniami, o których 
mowa w art. 4.05; 

– jest zobowiązany do wytwarzania dalszej produkcji wyłącznie zgodnie z planami 
dopuszczonymi przez organ wykonujący badanie i techniką zastosowaną do 
wytworzenia latarni nawigacyjnych poddanych badaniu dla typu; 

– może wprowadzać odstępstwa od dopuszczonych planów i modeli latarni 
nawigacyjnych jedynie za zgodą organu wykonującego badania. Organ ten 
zdecyduje również, czy wystawione już świadectwo dopuszczenia wymaga jedynie 
uzupełnienia czy też potrzebny jest nowy wniosek o dopuszczenie. 

Artykuł 4.04 

Inspekcje wyrywkowe 

1. Organowi wykonującemu badanie przysługuje prawo pobierania do badań próbek latarni 
nawigacyjnych z serii produkcyjnych. 

2. Jeśli inspekcja wyrywkowa wykaże poważne braki, dopuszczenie może zostać wycofane. 
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Artykuł 4.05 

Oznaczenia 

1. Dopuszczone latarnie nawigacyjne, części optyczne oraz źródła światła będą nosić 
oznaczenia ukazane poniżej: 

 e . X . YY . nnn 

gdzie „  e” jest oznaczeniem dopuszczenia, 

„X” wskazuje państwo, dopuszczenia, przy czym: 

 1 = Niemcy  18 = Dania 

 2 = Francja  20 = Polska 

 3 = Włochy  21 = Portugalia 

 4 = Niderlandy  23 = Grecja 

 5 = Szwecja  24 = Irlandia 

 6 = Belgia  26 = Słowenia 

 7 = Węgry  27 = Słowacja 

 8. = Republika Czeska  29 = Estonia 

 9 = Hiszpania  32 = Łotwa 

11 = Zjednoczone Królestwo  36 = Litwa 

12 = Austria  49 = Cypr 

13 = Luksemburg  50 = Malta 

17 = Finlandia  
 
„YY” to dwie ostatnie cyfry roku dopuszczenia, a 

„nnn” oznacza numer dopuszczenia przyznany przez organ wykonujący badanie. 
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2. Oznaczenia muszą być łatwo czytelne i trwale przymocowane. 

3. Oznaczenia na obudowie muszą być umieszczone w taki sposób, żeby ich znalezienie było 
możliwe na pokładzie bez demontażu latarni nawigacyjnej. Jeśli część optyczna i obudowa 
są nierozdzielne, wystarczą oznaczenia umieszczone na obudowie. 

4. Oznaczenia, o których mowa powyżej w ust. 1 mogą być umieszczane jedynie na 
dopuszczonych latarniach sygnalizacyjnych, optyce i źródłach światła. 

5. Organ wykonujący badanie informuje bezzwłocznie Komitet o nadanych oznaczeniach. 
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Dodatek  

Wzór Świadectwa dopuszczenia latarni nawigacyjnych dla żeglugi śródlądowej 

Latarnia nawigacyjna................................................................................................................. 
 
(Opis rodzaju, modelu i znaku pochodzenia) 
 
jest dopuszczona do użytku w żegludze śródlądowej w zakresie regulowanym postanowieniami 
dyrektywy …./…./WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej wymagania techniczne dla 
statków żeglugi śródlądowej i uchylającej dyrektywę Rady 82/714/EWG+. 

Nadaje się jej oznaczenie  e ...................................... 
 
Elementy lampy winny nosić oznaczenia zgodne z postanowieniami załącznika IX część I art. 4.05 
dyrektywy…/…./WE.++. 
 
Posiadacz niniejszego dopuszczenia jest zobowiązany zapewnić, zgodnie z art. 4.03 „Przepisów 
dotyczących koloru i natężenia świateł pokładowych oraz dopuszczania latarni nawigacyjnych w 
żegludze śródlądowej”, że produkcja prowadzona jest wyłącznie zgodnie z planami dopuszczonymi 
przez organ wykonujący badanie i techniką zastosowaną do wytworzenia latarni nawigacyjnych 
poddanych badaniu dla typu. Modyfikacje są dopuszczalne wyłącznie za zgodą organu 
wykonującego badanie. 
 
Uwagi szczegółowe: 
………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

..................................... , dnia ............................................... 

          (Miejscowość) (Data) 

 ............................................... 

 (Organ wykonujący badanie) 

 ............................................... 

 (Podpis) 

                                                 
+  Uwaga do Dz.U.: Proszę uzupełnić numer i datę niniejszej dyrektywy. 
++  Uwaga do Dz.U.: Proszę uzupełnić numer i datę niniejszej dyrektywy. 
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Część II 

Przepisy dotyczące warunków badania i dopuszczania latarni nawigacyjnych dla 
żeglugi śródlądowej 

Spis treści 

 

Rozdział 1 Postanowienia ogólne 

Artykuł 1.01 Napięcia znamionowe 

 1.02 Wymogi eksploatacyjne 

 1.03 Mocowanie 

 1.04 Wymogi fotometryczne 

 1.05 Części składowe 

 1.06 Konserwacja 

 1.07 Wymogi bezpieczeństwa 

 1.08 Akcesoria 

 1.09 Latarnie nawigacyjne inne niż elektryczne 

 1.10 Latarnie podwójne 

 

Rozdział 2 Wymogi fotometryczne i kolorymetryczne 

Artykuł 2.01 Wymogi fotometryczne 

 2.02 Wymogi kolorymetryczne 
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Rozdział 3 Wymogi produkcyjne 

Artykuł 3.01   Elektryczne latarnie nawigacyjne 

 3.02 Filtry i soczewki optyczne 

 3.03 Elektryczne źródła światła  

 

Rozdział 4 Procedura badania i dopuszczania 

Artykuł 4.01 Ogólne zasady postępowania 

 4.02 Wniosek 

 4.03 Badanie 

 4.04 Dopuszczenie 

 4.05 Utrata ważności dopuszczenia 

 

 

Dodatek Badania środowiskowe 

 1. Badanie w zakresie ochrony przed zalewaniem i pyłem 

 2. Badanie w środowisku wilgotnym 

 3. Badanie na niską temperaturę 

 4. Badanie na wysoką temperaturę 

 5. Badanie wibracyjne 

 6. Przyspieszone badanie wytrzymałości na warunki atmosferyczne 

 7. Badanie odporności na wodę słoną i warunki atmosferyczne (próba 
komory solnej). 
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Rozdział 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Artykuł 1.01 

Napięcia znamionowe 

Napięcia znamionowe dla latarni nawigacyjnych używanych w żegludze śródlądowej wynoszą 230 
V, 115 V, 110 V, 24 V oraz 12 V. W przypadkach, gdy jest to możliwe stosowane powinny być 
urządzenia na napięcie 24 V. 

Artykuł 1.02 

Wymogi eksploatacyjne 

Warunki panujące zwykle na pokładzie nie mogą wywierać wpływu na użytkowanie latarni 
nawigacyjnych oraz ich akcesoriów zgodnie z ich ustalonym przeznaczeniem. W szczególności 
wszystkie zastosowane elementy optyczne oraz podstawowe części do ich montażu i regulacji 
muszą być wykonane w taki sposób, aby ich ustalone położenie nie mogło się zmienić w trakcie 
użytkowania. 

Artykuł 1.03 

Mocowanie 

Elementy latarni nawigacyjnych służące do mocowania ich na pokładzie muszą być wytworzone 
w taki sposób, aby raz ustalona pozycja latarni po dokonaniu ich regulacji nie mogła zostać 
zmieniona w trakcie użytkowania. 
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Artykuł 1.04 

Wymogi fotometryczne 

Latarnie nawigacyjne muszą spełniać wymagania przeświecania, musi być zapewniona 
identyfikacja koloru światła, a wymagane natężenie światła musi być osiągana niezwłocznie po 
włączeniu światła. 

Artykuł 1.05 

Części składowe 

W latarniach nawigacyjnych stosowane muszą być jedynie części wytworzone do tego celu, 
odpowiednio do ich konstrukcji. 

Artykuł 1.06 

Konserwacja 

Konstrukcja latarni nawigacyjnych i ich akcesoriów musi pozwalać na ich regularną konserwację 
oraz, w razie konieczności, umożliwiać łatwą wymianę źródeł światła, nawet w ciemności. 

 

Artykuł 1.07 

Wymogi bezpieczeństwa 

Latarnie nawigacyjne i ich akcesoria muszą być wytwarzane w taki sposób i w takich rozmiarach, 
aby ich użytkowanie, obsługa i utrzymanie nie stwarzały zagrożenia dla człowieka. 
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