Dz.U.2013.586
ROZPORZ DZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)
z dnia 23 kwietnia 2013 r.
w sprawie liczenia i systemu rejestracji osób odbywaj cych podró morsk

2)

(Dz. U. z dnia 22 maja 2013 r.)
Na podstawie art. 106 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpiecze stwie morskim (Dz. U. Nr 228,
poz. 1368 oraz z 2012 r. poz. 1068) zarz dza si , co nast puje:
1)
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4)

§ 1. Rozporz dzenie okre la:
sposób liczenia i system rejestracji osób odbywaj cych podró morsk na statkach, o których
mowa w art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpiecze stwie morskim, zwanej dalej
"ustaw ";
kryteria, jakim powinien odpowiada system rejestracji;
sposób przechowywania i przekazywania informacji o osobach znajduj cych si na statku w razie
zagro enia bezpiecze stwa pasa erów lub w razie wypadku;
tre wniosku o zatwierdzenie systemu rejestracji;
warunki i sposób zatwierdzania oraz kontrolowania systemu rejestracji;
warunki udzielania zwolnie od obowi zku liczenia lub rejestracji pasa erów.
§ 2. Sposób liczenia osób odbywaj cych podró morsk polega na:
przechodzeniu pasa erów przez bramk zintegrowan z licznikiem przej ;
stosowaniu r cznego urz dzenia zliczaj cego obs ugiwanego przez osob wpuszczaj
pasa erów na statek;
odrywaniu kuponu lub odbieraniu jednego z egzemplarzy numerowanych kart pok adowych
wydawanych pasa erom przy wchodzeniu na statek;
odczycie kodu kreskowego, magnetycznego lub innego kodu zawartego na bilecie lub karcie
pok adowej przez urz dzenie umiejscowione przy wej ciu na statek;
r cznym policzeniu pasa erów w przypadku jachtów komercyjnych;
takim obliczaniu liczby pasa erów, aby nie wynika o ono z liczby sprzedanych lub pozosta ych w
bloczku biletów ani z wykazu lub liczby pasa erów, którzy zarezerwowali bilet;
ka dej innej metodzie zapewniaj cej prawid owe policzenie pasa erów.
§ 3. System rejestracji:
powinien umo liwia atwe odczytanie zgromadzonych w nim informacji;
powinien umo liwi atwy dost p do informacji w nim zgromadzonych dla podmiotów, o których
mowa w § 4 ust. 5 i § 8 ust. 1;
powinien by bezpieczny, tak aby informacje w nim zgromadzone by y w odpowiedni sposób
chronione przed zniszczeniem lub utrat , jak równie
przed mo liwo ci
zmiany,
rozpowszechnianiem lub nieupowa nionym dost pem;
nie mo e powodowa nadmiernej zw oki przy zaokr towaniu i wyokr towaniu pasa erów.

§ 4. 1. Na jachtach komercyjnych, z wyj tkiem jachtów komercyjnych odp atnie udost pnianych
bez za ogi, rejestracja osób odbywaj cych podró morsk polega na sporz dzeniu listy cz onków
za ogi oraz listy pasa erów, zawieraj cych informacje, o których mowa w art. 103 ust. 2 pkt 1 i 2
ustawy.
2. Prowadz cy jacht komercyjny, o którym mowa w ust. 1, przed wyp yni ciem jachtu z portu
zg asza kapitanatowi lub bosmanatowi portu liczb osób znajduj cych si na jachcie.
3. Listy, o których mowa w ust. 1, s przekazywane dyrektorowi urz du morskiego w ciwemu dla
miejsca pobytu jachtu, za pomoc rodków zapewniaj cych bezpiecze stwo przekazywanych danych,
w szczególno ci za pomoc rodków komunikacji elektronicznej, lub za po rednictwem kapitanatu lub
bosmanatu portu, nie pó niej ni w ci gu 30 minut od wyj cia jachtu z portu, z zastrze eniem ust. 5.
4. Dyrektor urz du morskiego w ciwy dla miejsca pobytu jachtu niezw ocznie udost pnia
informacje, o których mowa w ust. 1, podmiotom prowadz cym akcje poszukiwawcze i ratownicze.
5. W przypadku gdy armator jachtu komercyjnego wyznaczy na l dzie osob odpowiedzialn za
gromadzenie informacji, o których mowa w ust. 1, b
punktem kontaktowym zapewniaj cym
dost pno
tych informacji przez ca dob i 7 dni w tygodniu, osoba ta, w razie zagro enia
bezpiecze stwa osób odbywaj cych podró morsk lub w razie wypadku, niezw ocznie przekazuje
listy, o których mowa w ust. 1, Morskiej S bie Poszukiwania i Ratownictwa (S bie SAR) oraz na
danie:
1) dyrektorowi urz du morskiego;
2) Stra y Granicznej;
3) Marynarce Wojennej;
4) Policji;
5) Szefowi Agencji Bezpiecze stwa Wewn trznego.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, dane teleadresowe punktu kontaktowego armator
przekazuje niezw ocznie w ciwemu dyrektorowi urz du morskiego nie pó niej ni przed wyj ciem
jachtu w morze.
§ 5. Przed wyj ciem statku z portu kapitan statku sprawdza, czy liczba pasa erów znajduj cych
si na statku nie przekracza liczby pasa erów, jak statek mo e przewozi zgodnie z posiadanym
certyfikatem.
§ 6. 1. Informacje, o których mowa w art. 103 ust. 2 ustawy, s gromadzone przed rozpocz ciem
przez statek podró y i przekazywane nie pó niej ni w ci gu 30 minut od wyj cia statku z portu osobie
odpowiedzialnej za prowadzenie systemu rejestracji, wyznaczonej przez armatora, lub do
znajduj cego si na l dzie systemu rejestracji nale cego do armatora.
2. Armator aktualizuje informacje, o których mowa w art. 103 ust. 2 ustawy, przed ka dym
wyj ciem statku z portu w podró morsk .
§ 7. Informacje zebrane zgodnie z art. 103 ust. 1 i 2 ustawy nale y przechowywa do czasu
bezpiecznego zako czenia podró y morskiej przez danego pasa era.
§ 8. 1. W razie zagro enia bezpiecze stwa osób odbywaj cych podró morsk lub w razie
wypadku armator przekazuje zarejestrowane informacje Morskiej S bie Poszukiwania i Ratownictwa
(S bie SAR) oraz na danie:
1) dyrektorowi urz du morskiego;
2) Stra y Granicznej;
3) Marynarce Wojennej;
4) Policji;
5) Szefowi Agencji Bezpiecze stwa Wewn trznego.
2. Przekazania informacji, o których mowa w ust. 1, dokonuje odpowiedzialna za prowadzenie
systemu rejestracji osoba wyznaczona przez armatora.

§ 9. Informacje, o których mowa w art. 103 ust. 2 ustawy, s
zapewniaj cy ochron przed nieupowa nionym dost pem.

przechowywane w sposób

§ 10. 1. Armator sk ada wniosek o zatwierdzenie systemu rejestracji do dyrektora urz du
morskiego w ciwego ze wzgl du na rejon uprawiania eglugi przez statek.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawiera :
1) nazw statku, nr IMO, nr MMSI, sygna rozpoznawczy, maksymaln liczb pasa erów i
za ogi zgodn z posiadanym certyfikatem;
2) nazw i adres armatora;
3) opis sposobu liczenia pasa erów;
4) wskazanie danych kontaktowych do osoby odpowiedzialnej za prowadzenie systemu
rejestracji, wyznaczonej przez armatora;
3) opis systemu rejestracji pasa erów wraz ze wzorami dokumentów i informacjami o
urz dzeniach lub sprz cie b
cym jego cz ci .
§ 11. 1. Po sprawdzeniu kompletno ci wniosku dyrektor urz du morskiego w ciwego ze wzgl du
na rejon uprawiania eglugi przez statek zarz dza przeprowadzenie kontroli systemu rejestracji i
wyznacza osob , która t kontrol przeprowadza.
2. Kontrol przeprowadza si równie w stosunku do systemów rejestracji, które uzyska y
zatwierdzenie, w celu sprawdzenia prawid owo ci ich funkcjonowania.
§ 12. Na podstawie przeprowadzonej kontroli dyrektor urz du morskiego w
wzgl du na rejon uprawiania eglugi przez statek:
1) w przypadku, gdy system rejestracji spe nia kryteria, o których mowa w § 3:
a) zatwierdza system rejestracji,
b) potwierdza prawid owo funkcjonowania systemu rejestracji;
2) w przypadku stwierdzenia nieprawid owo ci w funkcjonowaniu systemu rejestracji:
a) wydaje zalecenia pokontrolne z terminem realizacji,
b) cofa zatwierdzenie.

ciwego ze

§ 13. 1. Armator przewo cy pasa erów drog morsk statkiem wyruszaj cym z portu po onego
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uprawiaj cym eglug w obszarach morza, w których statek
nigdy nie znajduje si w odleg ci wi kszej ni 6 mil od miejsca schronienia, do którego rozbitkowie
mog dotrze i w pobli u którego znajduje si sprz t poszukiwawczy i ratowniczy, mo e zosta
zwolniony z obowi zku przekazywania informacji o liczbie pasa erów znajduj cych si na statku, gdy
egluga jest regularna, a czas podró y mi dzy dwoma portami jest krótszy od jednej godziny.
2. Armator statku odbywaj cego podró e wy cznie w obszarach morza, o których mowa w ust. 1,
pomi dzy dwoma portami, lub którego podró zaczyna si i ko czy w tym samym porcie, bez
zawini cia do portu po redniego, mo e zosta zwolniony z obowi zku okre lonego w art. 103 ust. 2
ustawy.
3. Armator przewo cy pasa erów drog morsk statkiem uprawiaj cym eglug regularn w
rejonie, w którym roczne prawdopodobie stwo napotkania fali o wysoko ci przekraczaj cej 2 m jest
mniejsze ni 10%, mo e zosta zwolniony z wymogu, o którym mowa w art. 103 ust. 2 ustawy, pod
warunkiem wykazania, e rejestracja pasa erów jest niemo liwa oraz spe nione s poni sze warunki:
1) podró nie przekracza 30 mil morskich, licz c od punktu wyj cia;
2) g ównym celem us ugi jest zapewnienie regularnego po czenia pasa erskiego;
3) funkcjonuje system kierowania eglug z l du;
4) dost pne s wiarygodne prognozy meteorologiczne;
5) dost pny jest wystarczaj cy sprz t poszukiwawczy i ratowniczy,
4. Wniosek o zwolnienie, o którym mowa w ust. 1-3, powinien mie form pisemn i zawiera
uzasadnienie.

5. Dyrektor urz du morskiego w ciwy dla portu zawini cia statku o udzielonych zwolnieniach
informuje niezw ocznie ministra w ciwego do spraw gospodarki morskiej.
6. Minister w ciwy do spraw gospodarki morskiej o udzielonych zwolnieniach informuje
niezw ocznie Komisj Europejsk , wraz z uzasadnieniem podj tej decyzji.
7. Zwolnie , o których mowa w ust. 1-3, nie stosuje si wobec armatora organizuj cego przewóz
pasa erów statkiem podnosz cym bander pa stwa trzeciego, b
cego stron Mi dzynarodowej
konwencji o bezpiecze stwie ycia na morzu, 1974, sporz dzonej w Londynie dnia 1 listopada 1974 r.
(Dz. U. z 1984 r. Nr 61, poz. 318 i 319 oraz z 1986 r. Nr 35, poz. 177) wraz z Protoko em z 1978 r.
dotycz cym Mi dzynarodowej konwencji o bezpiecze stwie ycia na morzu, 1974, sporz dzonym w
Londynie dnia 17 lutego 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 61, poz. 320 i 321) i z Protoko em z 1988 r.
dotycz cym Mi dzynarodowej konwencji o bezpiecze stwie ycia na morzu, 1974, sporz dzonym w
Londynie dnia 11 listopada 1988 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 191, poz. 1173), które na mocy odpowiednich
postanowie tej konwencji nie zgadza si na stosowanie tego rodzaju zwolnie .
§ 14. Rozporz dzenie wchodzi w ycie po up ywie 14 dni od dnia og oszenia.3)
______
1)
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje dzia em administracji rz dowej gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporz dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
18 listopada 2011 r. w sprawie szczegó owego zakresu dzia ania Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 oraz z 2012 r. poz. 1396).
2)
Niniejsze rozporz dzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdro enia postanowie dyrektywy
Rady 98/41/WE z dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie rejestracji osób podró uj cych na pok adzie
statków pasa erskich p yn cych do portów Pa stw Cz onkowskich Wspólnoty lub z portów Pa stw
Cz onkowskich Wspólnoty (Dz. Urz. WE L 188 z 02.07.1998, str. 35, z pó n. zm.).
3)
Niniejsze rozporz dzenie by o poprzedzone rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 30
kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu liczenia i systemu rejestracji osób odbywaj cych podró
morsk (Dz. U. Nr 101, poz. 1048), które zgodnie z art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r.
o bezpiecze stwie morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 1368 oraz z 2012 r. poz. 1068) traci moc z dniem
wej cia w ycie niniejszego rozporz dzenia.

