
Dziennik Ustaw Nr 108 — 7029 — Poz. 956

956

ROZPORZÑDZENIE  MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 1 lipca 2002 r.

w sprawie wymagaƒ dotyczàcych technicznego i pozatechnicznego bezpieczeƒstwa ˝eglugi jednostek p∏y-
wajàcych Stra˝y Granicznej.

Na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 12 paê-
dziernika 1990 r. o Stra˝y Granicznej (Dz. U. Nr 78,
poz. 462, z 1991 r. Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 54,
poz. 254, z 1993 r. Nr 12, poz. 52, z 1994 r. Nr 53,
poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104,
poz. 515, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 124, poz. 583,
z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 121,
poz. 770, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255, z 2001 r. Nr 45,
poz. 498, Nr 106, poz. 1149 i Nr 110, poz. 1189 oraz
z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 89, poz. 804) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. Dla celów niniejszego rozporzàdzenia przez ro-
dzaje ˝eglugi, w zale˝noÊci od których ustalono wyma-
gania dotyczàce technicznego i pozatechnicznego bez-
pieczeƒstwa ˝eglugi jednostek p∏ywajàcych Stra˝y
Granicznej, zwanych dalej „jednostkami”, nale˝y rozu-
mieç:

1) ˝egluga ba∏tycka — oznacza ˝eglug´ po Morzu Ba∏-
tyckim i innych morzach zamkni´tych o podobnych
warunkach ˝eglugowych, a tak˝e ˝eglug´ na mo-
rzach otwartych do 50 mil morskich od miejsca

schronienia, z dopuszczalnà odleg∏oÊcià mi´dzy
dwoma miejscami schronienia do 100 mil morskich,

2) ˝egluga przybrze˝na — oznacza ˝eglug´ w odleg∏o-
Êci nie wi´kszej ni˝ 20 mil morskich od brzegu w re-
jonie Morza Ba∏tyckiego lub innego morza za-
mkni´tego o podobnych warunkach ˝eglugowych,

3) ˝egluga krajowa — oznacza ˝eglug´ na wodach
morskich w odleg∏oÊci nie wi´kszej ni˝ 12 mil mor-
skich od brzegu morskiego Rzeczypospolitej Pol-
skiej,

4) ˝egluga os∏oni´ta — oznacza ˝eglug´ na akwenie
Zalewu Szczeciƒskiego i WiÊlanego oraz po Zatoce
Gdaƒskiej na zachód od linii ∏àczàcej punkt na Pó∏-
wyspie Helskim o wspó∏rz´dnych 54°35’ szerokoÊci
geograficznej pó∏nocnej i 018°49’ d∏ugoÊci geogra-
ficznej wschodniej z punktem na Mierzei WiÊlanej
o wspó∏rz´dnych 54°22’ szerokoÊci geograficznej
pó∏nocnej i 018°57’ d∏ugoÊci geograficznej
wschodniej,

5) ̋ egluga portowa — oznacza ̋ eglug´ w obr´bie por-
tów, ∏àcznie z Roztokà Odrzaƒskà, do linii równole˝-
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nika przechodzàcego przez Bram´ Torowà nr 4 na
Kanale Piastowskim i Zalewie Kamieƒskim,

6) ̋ egluga Êródlàdowa — oznacza ̋ eglug´ na wodach
Êródlàdowych okreÊlonych odr´bnymi przepisami,

7) ˝egluga mi´dzynarodowa — oznacza ˝eglug´ na
akwenach innych ni˝ wymienione w pkt 1—6.

§ 2. OkreÊlenie „polska instytucja klasyfikacyjna”
oznacza Polski Rejestr Statków Spó∏k´ Akcyjnà, o któ-
rym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 paêdzierni-
ka 2000 r. o Polskim Rejestrze Statków (Dz. U. Nr 103,
poz. 1098 i z 2002 r. Nr 37, poz. 330).

§ 3. Jednostka p∏ywajàca Stra˝y Granicznej spe∏nia
wymagania technicznego stanu bezpieczeƒstwa ̋ eglu-
gi, je˝eli odpowiada przepisom technicznym okreÊlo-
nym przez polskà instytucj´ klasyfikacyjnà w Przepi-
sach klasyfikacji i budowy, dotyczàcym w szczególno-
Êci:

1) kad∏uba,

2) urzàdzeƒ sterowych,

3) urzàdzeƒ kotwicznych,

4) urzàdzeƒ holowniczych i cumowniczych,

5) masztów i olinowania,

6) silników nap´dowych i g∏ównych,

7) mechanizmów pomocniczych,

8) zbiorników ciÊnieniowych oraz ich urzàdzeƒ,

9) rurociàgów,

10) wa∏ów Êrubowych oraz Êrub nap´dowych i innych
p´dników,

11) urzàdzeƒ automatyki,

12) urzàdzeƒ i instalacji gaÊniczych,

13) statecznoÊci,

14) niezatapialnoÊci w odniesieniu do jednostek, któ-
rych to dotyczy,

15) urzàdzeƒ nawigacyjnych i sygna∏owych oraz okr´-
towych Êwiate∏ nawigacyjnych,

16) urzàdzeƒ i instalacji elektrycznych,

17) urzàdzeƒ radiokomunikacyjnych,

18) Êrodków ratunkowych i ich urzàdzeƒ,

19) innych urzàdzeƒ z zakresu technicznego stanu bez-
pieczeƒstwa,

20) urzàdzeƒ w zakresie ochrony Êrodowiska.

§ 4. Wymagania pozatechnicznego stanu bezpie-
czeƒstwa ˝eglugi jednostki dotyczà:

1) wyposa˝enia w Êrodki ratunkowe,

2) obsad tratw i ∏odzi ratunkowych,

3) wyposa˝enia w urzàdzenia nawigacyjne i radiowe
oraz Êrodki sygna∏owe,

4) Êrodków i urzàdzeƒ ochrony przeciwpo˝arowej
i obrony przeciwawaryjnej,

5) wyposa˝enia w wydawnictwa i podr´czniki oraz
przybory nawigacyjne.

§ 5. Jednostk´ wyposa˝a si´ w Êrodki ratunkowe,
okreÊlone dla poszczególnych rodzajów jednostek,
w zale˝noÊci od rodzajów ˝eglugi, w za∏àczniku nr 1 do
rozporzàdzenia, z zastrze˝eniem § 14.

§ 6. 1. Ze sk∏adu obsady ∏odzi i tratwy ratunkowej
dowódca jednostki wyznacza jej kierownika posiadajà-
cego odpowiednie kwalifikacje.

2. Potwierdzeniem posiadania kwalifikacji, o któ-
rych mowa w ust. 1, jest dyplom oficera o specjalnoÊci
pok∏adowej lub Êwiadectwo ratownika.

3. Komendant G∏ówny Stra˝y Granicznej mo˝e ze-
zwoliç na kierowanie tratwà ratunkowà przez cz∏onka
za∏ogi posiadajàcego Êwiadectwo przeszkolenia z za-
kresu indywidualnych technik ratunkowych.

4. W sk∏ad obsady ∏odzi motorowej wchodzi cz∏o-
nek za∏ogi znajàcy obs∏ug´ silnika.

§ 7. 1. Tablic´ minimalnego zestawu urzàdzeƒ na-
wigacyjnych, radiowych i Êrodków sygna∏owych dla
poszczególnych rodzajów jednostek, w zale˝noÊci od
rodzaju ˝eglugi, okreÊla za∏àcznik nr 2 do rozporzàdze-
nia, z zastrze˝eniem § 14.

2. Na jednostce znajduje si´ tablica okreÊlajàca dla
niej minimalny zestaw urzàdzeƒ nawigacyjnych, radio-
wych i Êrodków sygna∏owych.

3. Wymóg, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy
jednostek bezkabinowych.

§ 8. Radiowe Êrodki ∏àcznoÊci oraz transpondery ra-
darowe stanowiàce wyposa˝enie ∏odzi i tratw ratunko-
wych przechowuje si´ na jednostce, w stanie zapew-
niajàcym ich sprawnoÊç technicznà i w gotowoÊci do
niezw∏ocznego umieszczenia w ∏odziach i tratwach ra-
tunkowych.

§ 9. Ârodki ratunkowe, urzàdzenia nawigacyjne, ra-
diowe i Êrodki sygna∏owe, a tak˝e przedmioty stano-
wiàce wyposa˝enie Êrodków ratunkowych oraz sposób
ich zainstalowania i rozmieszczenia odpowiadajà wy-
maganiom okreÊlonym przez polskà instytucj´ klasyfi-
kacyjnà.

§ 10. 1. Tablic´ minimalnego zestawu urzàdzeƒ
i Êrodków ochrony przeciwpo˝arowej dla poszczegól-
nych rodzajów jednostek, w zale˝noÊci od rodzaju ˝e-
glugi, okreÊla za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia, z za-
strze˝eniem § 14.

2. Na jednostce znajduje si´ tablica okreÊlajàca dla
niej minimalny zestaw urzàdzeƒ i Êrodków ochrony
przeciwpo˝arowej.

3. Wymóg, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy
jednostek bezkabinowych.

§ 11. 1. Tablic´ minimalnego zestawu sprz´tu obro-
ny przeciwawaryjnej dla poszczególnych rodzajów jed-
nostek, w zale˝noÊci od rodzaju ̋ eglugi, okreÊla za∏àcz-
nik nr 4 do rozporzàdzenia,  z zastrze˝eniem § 14.

2. Na jednostce znajduje si´ tablica okreÊlajàca dla
niej minimalny zestaw sprz´tu obrony przeciwawaryj-
nej.
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3. Wymóg, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy
jednostek bezkabinowych.

§ 12.1. Ârodki ochrony przeciwpo˝arowej oraz
sprz´t obrony przeciwawaryjnej przechowuje si´ na
jednostce w miejscach do tego przeznaczonych, okre-
Êlonych w ustalanych przez komendanta stra˝nicy lub
dywizjonu Stra˝y Granicznej i zatwierdzanych przez
Komendanta G∏ównego Stra˝y Granicznej planach roz-
mieszczenia tych Êrodków i sprz´tu, w gotowoÊci do
natychmiastowego u˝ycia, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Planów, o których mowa w ust. 1, nie sporzàdza
si´ dla jednostek bezkabinowych.

§ 13. 1. Tablic´ minimalnego zestawu wydawnictw
i podr´czników, aktualizowanych przez dowódców jed-
nostek, a tak˝e przyborów nawigacyjnych dla jedno-
stek, w zale˝noÊci od rodzaju ˝eglugi, okreÊla za∏àcznik
nr 5 do rozporzàdzenia, z zastrze˝eniem § 14.

2. Na jednostce znajduje si´ tablica okreÊlajàca dla
niej minimalny zestaw wydawnictw i podr´czników
oraz przyborów nawigacyjnych.

3. Wymóg, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy
jednostek bezkabinowych.

§ 14. Jednostk´ realizujàcà zadania na wodach
Êródlàdowych wyposa˝a si´ zgodnie z za∏àcznikiem
nr 6 do niniejszego rozporzàdzenia.

§ 15. Dowódca jednostki przechowuje na jednostce
Êwiadectwa i atesty jednostki oraz jej urzàdzeƒ i wypo-
sa˝enia.

§ 16. Jednostki b´dàce w dniu wejÊcia w ˝ycie roz-
porzàdzenia w eksploatacji dostosowuje si´ do wyma-
gaƒ dotyczàcych technicznego i pozatechnicznego bez-
pieczeƒstwa ˝eglugi okreÊlonych rozporzàdzeniem,
w terminie do dnia 31 grudnia 2006 r., z wyjàtkiem wy-
magaƒ okreÊlonych w § 5 i 14, do których jednostki do-
stosowuje si´ w terminie do dnia 31 grudnia 2002 r.

§ 17. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
K. Janik
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra
Spraw Wewn´trznych i Administracji
z dnia 1 lipca 2002 r. (poz. 956)

Za∏àcznik nr 1
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Za∏àcznik nr 2
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Za∏àcznik nr 5
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Za∏àcznik nr 6


