
ROZPORZĄDZEN1E 

MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTW A l GOSPODARKI MORSKlEJ l) 

z dnia ..... ... ...... . .. 20 12 r. 

w sprawie certyfikatu stwierdzającego zabezpieczenie finansowe odpowiedzialności cywilnej za 

szkody na osobie lub w mieniu pasażera statku morskiego oraz świadectwa dla statku morskiego 

stanowiącego własność państwa 

Na podstawie art.182c usta\ry z dnia 18 września 2001 r.- Kodeks morski (Dz. U. z 2009 r. Nr 217, 

poz. 1689, z 2011 r. Nr 80, poz. 432 i Nr 228 , poz. 1368 ..... ) zarządza się, co następuje : 

§ l. Rozporządzenie określa: 

l) warunki i tryb wydawania celtyfikatu stwierdzającego zabezpieczenie finansowe 

odpowiedzialności za szkody na osobie lub w mieniu pasazera statku morskiego, zwanego dalej 

"certyfikatem"; 

2) warunki i tryb wydawania świadectwa dla statku morskiego stanowiącego własność państwa i 

nieposiadającego ubezpieczenia lub innego zabezpieczenia finansowego odpowiedzialności cywilnej 

za szkody na osobie lub w mieniu pasażera, zwanego dalej "świadectwem"; 

3) wzór certyfikatu oraz świadectwa . 

§ 2. Certyfikat lub świadectwo wydaje się na wniosek. 

§ 3. l. Wniosek o -wydanie certyfikatu powinien zawierać następujące dane: 

l) nazwę statku, numer identyfikacyjny lub oznaczenie identyfikacyjne, jego port macierzysty 

oraz oznaczenie organu prowadzącego rejestr; 

2) nazwę i główną siedzibę przewoźnika, który faktycznie 'V)'konuje całość lub część przewozu; 

3) sygnał rozpoznawczy; 

4) numer identyfikacyjny statku nadany przez Międzynarodową Organizację Morską; 

5) rodzaj i okres ważności zabezpieczania finansowego; 

6) nazwę i siedzibę podmiotu udzielającego zabezpieczenia finansowego, a także, gdy jest to 

uzasadnione, miejsce ustanowienia zabezpieczenia; 

7) okres, na jaki ma być 'V)' dany certyfikat. 

1 Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej -gospodarka 

morska, na podstawie § l ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 
248, poz. 1494). 



2. Warunkiem wydania certyfikatu jest dołączenie do wniosku, o którym mowa w ust. l , dokumentu 

stwierdzającego posiadanie odpowiedniego dla danego statku zabezpieczenia finansowego 

odpowiedzialności wystawionego przez podmiot udzielający zabezpieczenia albo uwierzytelnionej 

kopii tego dokumentu . 

§ 4. 1. Wniosek o wydanie świadectwa powinien zawierać następujące dane: 

l) nazwę statku, numer identyfikacyjny lub oznaczenie identyfikacyjne, jego port macierzysty oraz 

oznaczenie organu prowadzącego rejestr; 

2) nazwę i główną siedzibę przewoźnika, któ1y faktycznie wykonuje całość łub część przewozu; 

3) nazwę i siedzibę podmiotu wpisanego we właściwym rejestrze jako właściciel statku; 

4) sygnał rozpoznawczy; 

5) numer identyfikacyjny statku nadany przez Międzynarodową Organizację Morską; 

6) okres, na jaki ma być wydane świadectwo. 

2. Warunkiem wydania świadectwajest dołączenie do wniosku, o którym mowa w ust. l, 

oświadczenia osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu, o którym mowa w ust. l pkt 3, iż 

podmiot ten ponosi odpowiedzialność w wysokości odpowiedniej dla danego statku . 

§ 5. Wzór certyfikatu określa załącznik l do niniejszego rozporządzenia. 

§ 6. Wzór świadectwa określa załącznik II do niniejszego rozporządzenia . 

§ 7. 1 Dyrektor urzędu morskiego, po sprawdzeniu zgodności danych, o których mowa§ 3 ust. l oraz 

§ 4 ust. l i 3, z danymi w rejestrze, w którym statekjest zarejestrowany, wydaje certyfikat lub 

świadectwo . 

2. Odmowę wydania certyfikatu lub świadectwa wydaje się w drodze decyzji. 

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. 



Załącznik 1 do rozporządzenia 
Ministra Trnnsportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

WZÓR 

RZECZPOSPOLIT A POLSKA 
Republic ofPo/and 

z dnia (poz ... . ) 

CERTYFIKA T UBEZPIECZENJA LUB INNEGO ZABEZPIECZENIA FINANSOWEGO 
ODPOWIEDZIALNOŚCJ CYWILNEJ Z TYTUŁU ŚMIERCI LUB SZKODY NA OSOBIE PASAŻERA 
CERTIFICATE OF !NSURANCE OR OT HER FINA N C/AL SECURJTY IN RESPECT OF L!ABILJTY FOR THE 

DEATH OFAND PERSONALIN.!URY TO PASSENGERS 
Wydany zgodnie z postanowieniami art. 4a Konwencji ateńskiej w sprawie przewozu morzem pasażerów i ich bagażu 

z 2002 r. 
lssued in accordance with the provisiollS ofArticle 4bis ofthe Athens Convention relating lo the Carriage ofPassengers 

and their Luggage by Sea, 2002 

Sygnał rozpoznawczy Numer identyfikacyjny Nazwa oraz pełny adres głównej siedziby 
Nazwa statku Distinctive number ar statku wg IMO Port rejestracji przewoźnika, który faktycznie wykonuje 
Nameofship lelfe1~~ JMO ship ident((icacion Port of regist1y przewóz 

number Name andfuli address oftlze principa! place 
oj business oj t he carrier 
wlro actually p erjorms the 

carriage 

·-- .. , ... . 

Niniejszym zaświadcza się, że wyżej wymieniony statek posiada ważną polisę ubezpieczeniową lub inne zabezpieczenie finansowe 
odpowiadające wymaganiom art. 4a Konwencji ateńskiej w sprawie przewozu morzem pasażerów i ich bagażu z 2002 r. 

This is 10 certify thac there is in force in respect oj t he above-named ship a policy o f insurance ar other jinancial security 
satisfYing the requirements ojArticle 4bis ojthe Athens Co11vention relating to t he Carriage oj Passengers and their 
Luggage by Sea. 2002. 

Rodzaj zabezpieC'Lenia 
Type ofsecurity .............. . .......... ....... .... .. .......... .. ...... .. ..... . 

Okres ważności zabezpieczenia 
Duration ojsecurity ..... . .. . ............ .. . ... ... . 

Nazwa i adres ubezpieczyciela(i) i/łub innego(ych) podmiotu( ów) udzielającego(ych) zabezpieczenia 
Name and Address ojthe Insurer(s) andlor Guarantor(s) 

Ubezpieczenie, którego dotyczy niniejszy certyfikat, zostało podzielone na ubezpieczenie na wypadek wojny oraz 
ubezpieczenie niezwiązane z wojną, zgodnie z Wytycznymi przyjętymi przez Komitet Prawny Międzynarodowej Organizacji Morskiej 
(IM O) w październiku 2006 r. Do obydwu tych części ubezpieczenia stosują się wszystkie wyłączenia 
i ograniczenia dozwolone na mocy Konwencji i Wytycznych dotyczących jej wdrożenia. 
Ubezpieczyciele nie ponoszą odpowiedzialności solidarnie. 
The insurance cover hereby certified i s split in one war insurance part and one non-war insurance part, pursuant to the 
implementation guidelines adopted bytheLegaJ Commitlee ofthe International Maritime Organisation in Ociober 2006. 
E ach oj these parts oj tlze insurance cover is subject to al/ exceptions and limitations al/owed under the Convention and 
t he implementation guidelin es The insurers are not jointly and severally liable. 

Ubezpieczycielami są: 
The insurers a re: 



Ola ryzyk na wypadek wojny: 

For war risk:s 

Nazwa l Name 

Adres l Address 

Ola ryzyk niezwiązanych z wojną: 

For non-•,var risks: 

Nazwa l Name 

Adres l Address 

Niniejszy certyfikat jest ważny do dnia 

This certijicate is valid until ... ... ......... ... ........ ...... . ........ . ..... . 

z upoważnienia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej - Dyrektor Urzędu Morskiego 

/ssued by the Government o f the Repub/i c o f Poland - Director o f Maritime Ojflce 

Miejsce l Place Data l Date 

Podpis i tytuł urzędnika wydającego lub poświadczającego 

Signature and title oj issuing or certifYing official 

UWAGI WYJAŚNIAJĄCE 
EXPLANATORY NOTES 

Pieczęć 

Seat 

l. Nazwa Państwa może zawierać odn iesienie do właściwego urzędu kraju, w którym certyfikat został wydany. 

!f des i red, the designation of the State May inc/ude a rejerence to t he competent authority oj t he country where t he Cert!ficate is issued. 

2. Jeżel i pełna kwota zabezpieczenia została uzyskana z więcej niżjednego źród ł a, należy wskazać wysokość kwoty uzyskanej z każdego z tych 

źródeł. 

!fthe total amount ojsecurity has beenfornished by more than one source, the amount of each afthem should be indicated. 

3. Jeże l i zabezpieczenie zostało złożone w różnych postaciach, należy wyszczególnić każdą z tych postaci. 

!f security is fiwnished In severalforms, these shou/d be enumerated. 

4. W pozycji , ,Ważność zabezpieczenia'' należy podać datę, od której zabezpieczenie zaczyna być ważne. 

The entry ,. Duration ojsecurity" musi stipulate the dateon which such security takes effect. 

5. W pozycji "Adres ubezpieczyciela/i i/ lub poręczyciela/i'' na leży podać główną siedzibę ubezpieczyciela/i i/lub poręczyciela/i. Tam, gdzie 

stosowne należy wskazać placówkę, w której ubezpieczenie łub inne zabezpieczenie zostało ustanowione. 

The entry "Address " o f t he insurer(s) andlor guarantor(s) mus t indieale t he principa/ place o f business o f t he insurerM andlor guarantor(s). 

!f appropriate, t he place of business where t he insurance or other security is established shall be indicated. 



WZÓR 

RZECZPOSPOLIT A POLSKA 
Repub/i c o f Poland 

. wieZałącznik II do rozporLądzenia 

Ministra Transportu. Budo'ń'!1ictwa i Gospodarki Morskiej 

z dnia (poz .... ) 

ŚWIADECTWO WYDANE DLA STATKU STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ PAŃSTWA 
CERT!F!CATE JSSUED FOR THE SHJP OWNED BY STATE 

Wydane zgodnie z postanowieniami art. 4a ust. 15 Konwencji ateńskiej w sprawie przewozu morzem pasażerów i ich bagażu 
z 2002 r. 

lssued in accordance wit h !he provisions ofArticle 4bis (15) o f t he Athens Convention relating to t/w Carriage of Passengers 
and their Luggage by Sea, 2002 

Sygnał rozpoznawczy Numer identyfikacyjny Nazwa oraz pełny adres głównej siedziby 
Nazwa statku Distinctive number or statku wg IMO Port rejestracji przewoźnika który faktycznie wykonuje 
Nameofslrip fellers !MO ship identification Port of regisfly przewóz 

number Name andfuli address ofthe principa! place 
oj business of the carrier 
w/w actual!y peifonns the 

carriC!Z! 

Niniejszym zaświadcza się, że wyżej wymieniony statek jest własnością Państwa, a jego odpowiedzialność ponoszona jest do kwoty 
określonej w ust. l art. 4a Konwencji ateńskiej w sprawie przewozu morzem pasażerów i ich bagażu z 2002 r. 

This is to certify that the above-named sluj> is owned by State and its liabilifcV is covered within t/ze amo1mt prescribed in accordance with 
paragrap/z l o f Artide 4bis o.f the Athens Convention re{ating lo the Carriuge o f Passengers and their Luggage by Sea, 2002. 

Nazwa i adres właściciela statku 

Name and Address ofthe registered owner 

Niniejsze świadectwo jest ważne od dnia wydania do dnia 
7/zis certificate is validfrom tlze dale ofissue until 

Z upoważnienia Rządu R1-eczypospolitcj Polskiej- Dyrektor Urzędu Morskiego 
Issued by the Government o f t he Repub!ic o f Poland - Director of Maritime Office 

Miejsce l ?lace Data l Da te 

Podpis i tytuł urzędnika wydającego lub poświadczającego 
Signature and tiLie of issuing or certifying officia! 

Picczęć 

Seal 





UZASADNIENIE 

Rozporządzenie w sprawie certyfikatu stwierdzającego zabezpieczenie finansowe 

odpowiedzialności cywilnej za szkody na osobie lub w mieniu pasażera statku morskiego oraz 

świadectwa dla statku stanowiącego własność państwa stanowi wykonanie delegacji 

ustawowej zawmiej w art.182c Kodeksu morskiego. 

Przedmiotowy przepis stanowi, że minister właściwy do spraw gospodarki morskiej 

określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb wydawania oraz wzór certyfikatu i 

świadectwa, o których mowa w art. 182a § 2 i § 11, mając na uwadze wzór określony w 

rozporządzeniu nr 392/2009 oraz treść wytycznych IMO stanowiących załącznik II tego 

rozporządzenia. Przepis ten został wprowadzony do Kodeksu morskiego celem wykonania 

postanowień rozporządzenia nr 392/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 

kwietnia 2009 r. w sprawie odpowiedzialności przewoźników pasażerskich na morskich 

drogach wodnych z tytułu wypadków (Dz. U. L 131 z 28.5.2009, str. 24-46), zwanego dalej 

rozporządzeniem 392/2009. 

Rozporządzenie to przewiduje, iż przewoźnik obowiązany jest posiadać ubezpieczenie 

lub inne zabezpieczenie finansowe odpowiedzialności za szkody na osobie lub w mieniu 

pasażera, w wysokości nie niższej niż określona w art. 4a ust. l załącznika I do tego 

rozporządzenia. 

Natomiast statkowi o polskiej przynależności stanowiącemu własność państwa, dyrektor 

urzędu morskiego właściwy ze względu na port macierzysty statku wystawia świadectwo 

zgodnie z wymogami art. 4a ust. 15 załącznika I do rozporządzenia 392/2009. 

Do wniosku o wydanie certyfikatu powinien być dołączony dokument stwierdzający 

posiadanie odpowiedniego zabezpieczenia finansowego odpowiedzialności wystawiony przez 

podmiot udzielający zabezpieczenia, albo uwierzytelniona kopia tego dokumentu. Przy ocenie 

zabezpieczenia finansowego organ wydający certyfikat, jakim jest dyrektor urzędu 

morskiego, kierować się będzie przede wszystkim ocenami agencji ratingowych uznanych na 

międzynarodowym rynku kapitałowym (takich jak FTTCH Polska, Moody's Investors 

Services, Standard & Poor's Corporation, Fitch IBCA, Duff & Phelps, Thompson Bank 

Watch). Co do zasady uznawane będą również dokumenty stwierdzające posiadanie 
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zabezpieczenia finansowego (tzw. Blue Cards) wydane przez kluby P&J (Protection and 

Indemnity Clubs) zrzeszone w ramach "International Group of P&I Clubs". Kluby te działają 

na zasadzie ubezpieczeń wzajemnych i ubezpieczają obecnie około 90% światowego tonażu. 

Projekt rozporządzeniajest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) projekt rozporządzenia z chwilą 

skierowania do uzgodnień międzyresortowych zostanie zamieszczony w Biuletynie 

Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Transportu Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej. 

Projekt rozporządzenia nie podlega notyfikacji w trybie przewidzianym 

w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji norm aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. 

zm.). 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

l. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje rozporządzenie. 

Projektowane rozporządzenie oddziałuje na morskich przewoźników pasażerskich 

oraz na terenowe organy administracji morskiej - dyrektorów urzędów morskich. 

2. Konsultacje społeczne. 

Projekt rozporządzenia zostanie przesłany w ramach konsultacji społecznych do 

następujących podmiotów: 

l) Związku Armatorów Polskich, 

2) Krajowej Izby Gospodarki Morskiej , 

3) Związku Agentów i Przedstawicieli Żeglugowych APMAR, 

4) Federacji Związków Zawodowych Marynarzy i Rybaków, 

5) Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność", 

6) Polskiej Izby Spedycji i Logistyki . 

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa budżety 

jednostek samorządu terytorialnego. 

Wejście w życie projektowanej regulacji nie spowoduje dodatkowych wydatków dla 

budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego. 

4. Wpływ regu1acji na rynek pracy. 

Wejście w życie projektowanej regulacji nie wpłynie na rynek pracy. 

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość. 

Wejście w życie projektowanej regulacji nte wpłynie bezpośrednio na 

konkurencyjność gospodarki oraz na przedsiębiorczość. Jednakże, nowelizacja Kodeksu 

morskiego w zakresie zapewnienie wykonania postanowień Konwencji i dostosowanie 
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krajowych regulacji do standardów międzynarodowych powinno pozytywnie wpłynąć na 

konkurencyjność gospodarki morskiej oraz na przedsiębiorczość. 

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów. 

Wejście w życie projektowanej regulacji nie wpłynie na sytuację i rozwój regionów. 
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Harmonizacja prawa polskiego z prawem UE w dziedzinie transportu morskiego. 

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

Anna Wypych- Namiotko 

Monika Niemiec- Butryn, 630 16 39, mniemiec@transport.gov.pl 

expose 

D dezyzja PRM/RM 

D strategia długofalowa (jaka?) 

D 
D 
D 

orzeczenie TK 

upoważnienie ustawowe 

inne (jakie?) 

Projekt wprowadza określony w dyrektywie 2009/20 oraz rozporządzeniu 392/2009, obowiązek posiadania 

właściwego ubezpieczenia lub innego finansowego zabezpieczenia odpowiedzialności armatorów i przewoźników 

morskich oraz przepisy mające na celu weryfikację posiadania ubezpieczenia przez statek. Obowiązek posiadania 

ubezpieczenia ma na celu działanie prewencyjne oraz zapewnienie wypłaty odszkodowań w razie powstania 

ewentualnej szkody. Zapis ten powinien również pomóc w wyeliminowaniu z obrotu morskiego statków, które nie 

spełniają odpowiednich norm bezpieczeństwa, oraz zapewnić równe, konkurencyjne warunki działania dla 

podmiotów gospodarczych trudniących się żeglugą. 

Ustawa o zmianie ustawy- Kodeks morski oraz ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i 

administracji morskiej 

Szacuje się, że sektor gospodarki morskiej generuje przychody z całokształtu działalności w wysokości 21736,6 mln 

zł rocznie, co stanowi 0,9% przychodów gospodarki narodowej (dane z 2009 r. - Rocznik Statystyczny Gospodarki 

Morskiej 2010; GUS). 

Projektowana ustawa oddziałuje na armatorów statków morskich oraz przewoźników, ich ubezpieczycieli, a także 

pasażerów statków morskich oraz na administrację morską . 

koszty/oszczędności w mln PLN* 

l 2012 l 2013 l 2014 l 2015 2016 



o 
o o 
o 

zmniejszenie liczby dokumentów 

zmniejszenie liczby procedur 

skrócenie czasu 

inne Uakie?) 
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zwiększenie liczby dokumentów 

zwiększenie liczby procedur 

koszty l (oszczędności) w mln PLN* 

Obowiązek posiadania przez przewoźników morskich ubezpieczenia przewiduje nie tylko rozporządzenie 

392/2009, ale również Konwencja ateńska 2002 na podstawie której to rozporządzenie wydano. Konwencja 

ateńska przyjęta została natomiast w ramach międzynarodowej organizacji morskiej (IMO), będącej organizacją 

wyspecjalizowaną systemu Narodów Zjednoczonych. Wymóg posiadania ubezpieczenia jest zatem nie tylko 

wymogiem europejskim. 

Nie jest możliwe pozalegislacyjne rozwiązanie problemu. Brak transpozycji prawa UE naraża Polskę na kary 

sięgające kulkuset milionów euro rocznie. 

nie 

1. Przekazanie na Stały Komitet Rady Ministrów- grudzień 2011 r. 2. Przekazanie na Radę Ministrów- styczeń 

2012 r. 

Dla oceny skutków regulacji konieczny jest co najmniej l rok od czasu wejscia w zycie projektowanych przepisów. 

Całkowite Koszty= Koszt Wewnętrzny (KW)+ Koszt Zewnętrzny (KZ) 

KW= czas wykonywania czynności wewnątrz urzędu *stawka godzinowa * ilość czynności rocznie 

Kl =czas wykonywania czynności przez obywatela * stawka godzinowa * ilość czynności rocznie 



proszę wypełnić pola na zielono 
2012 .: 2013 2014\ 2015 ....... 2016 

Zwiększenie obowiązków regulacyjny~h_ u PLN 166,6667 166,6667 1()6_,6667 166,6667 166,6667 

koszty (oszczędności) wewnętrzne razem PLN 166,6667 166,6667 166,6667 166,6667 166,6667 
a zaświadczenia PLN 166,6667 166,6667 166,6667 166,6667 166,6667 
b oświadczenia PLN o o o o o 
c decyzje administracyjne PLN 
d inne dokumenty urzędowe Oakie?) PLN o o o o o 
e czas obsługi PLN 

koszty (oszczędności) zewnętrzne razem PLN o o o o o 
a zaświadczenia PLN o o o o o 
b oświadczenia PLN o o o o o 
c decyzje administracyjne PLN 
d inne dokumenty urzędowe Uakie?) PLN o o o o o 
e czas obsługi PLN o o o o o 
ilość wykonywanych czynnośći (wniosków) 
a zaświadczenia # 20 

l 

20 

l 

20 

l 

20 

l 

20 
b oświadczen ia # 
c decyzje administracyjne # 
d inne dokumenty urzędowe Qakie?) # 
e czynnoscl dotyczące czasu obsługi # 

czas wewnętrzny wykonywania czynności 
a zaświadczenia minuty 20 

l 

20 

l 

20 

l 

20 

l 

20 
b oświadczenia minuty 
c decyzje administracyjne minuty 
d inne dokumenty urzędowe Uakie?) minuty 
e zwiększen ie (zmniejszenie) czasu obsług i minuty 

czas zewnętrzny wykonywania czynności 
a zaświadczenia minuty 

l l l l 
b oświadczen ia minuty 20 20 20 20 20 
c decyzje administracyjne minuty 
d inne dokumenty urzędowe Oakie?) minuty 
e zwiększenie (zmniejszenie) czasu obsługi minuty 

wewnętrzny koszt pracy PLN na godzinę ~ 25 
zewnętrzny koszt pracy PLN na godzinę** 30 


