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, OBWIESZCZENIE MINISTRA .KIEROWNIKA URZ1;DU ,GOSPODARKI s~O!łSKIEJ 

:li dnia 29 kwietnia 1980 r. 

wlpr'awl. ogłoszenIa Jednolltego tekstu ustawy , I dOila 1 grudnia 1901 r. - Kódekl morsId. 

. 1. Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 
.., 1986 'r. o zmianie ustawy - Kodeks morski lDz. U. Nr 12, 
~ ~ póz. -71) \ ag/as za się w załączniku do niniejszego obwiesz
{ czenia jednolity tekst ustawy z dnia I grudnia 1961 r . -

~ Kodeks m6Jiiki (Dz. U. Nr 58, poz. 318), z uwzględnieniem 
;g~fan wprowadząnych: 
iY: • 

~' ' p ': dąkretem ~ dnia 12 marca ł977 r. o zmianie ustawy
';'" , Kodeks morski (Dz. U. Nr _ 8, poz. 31), 
~\ •• v.-' 

• 2) ustawą - z dnia '10 kwietnia 1986 r. o zmianie usta
t:· 'Wy - Kodeks morski (Dz. U. Nr 12, paz, 71) 
l'~" . 
, 'or4Z zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed 
:. '.dn\ęm wydan.!.a niniejsz~go jednolltego tekstu i z zasto

, IP:Wani-em c1ągłej .humeracji tytułów, cizia łów, rozdzia
'~~. 'a,rtykułów, 'paragrafów i punktów. 

l: · Podany w załączniku do niniejszego obwieszcz.,. 

nia tekst jednolity nie opejmuje następujących ,fU" 
pisów: , 

1) art. 2 dekretu z dnia 12 marca 1977 r. o zmianie 
ustawy - Kodeks morski (Dz. U. Nr 8. poz. 31) Ył 
brzmieniu: 

"Art. 2. Dekret wchodzi w życie _ dniem ogło

szenia."" 

2) . art. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia' 1986 r. o' :&mianie 
ustawy ' - Kodeks morski (Dz. U. Nr 12. poz. 71) lł' 
brzmieniu: 

"Art. 3. Ustawa wchodzi ' w życie z , dniem 1 lipca 
'1986 r." 

3. Niniejszy jednolity te'kst obowil\zuje od dnia 
lipca 1986 r. 

Minister Kierownik Urzędu Gospodarki MorskIeJ 
A. Nowolnl 

Załącznik do obwieszczenia Mini.str. 'j 
Kierownika Urzędu Gospodarki Morski 
:I dnia 29 kwietnia · .198ł r. (poe. -U 

USTAWA 

z dnia 1 grudnia 1961 ~ 

KODEKS MORSKI. 

Przepisy wstępne. 

,., '" Art. 1. ł 1. Kodeks morski reguluje ,stosunki prawne 
~',.wtązane lżegluglł morską . 
~:;q' :'§ '2. W ' stosunkach cywilnoprawnych związanych 
~~,:. żeglugą morskl\ stosuje się - , w . braku przepisów ko-
, " ~eksu morskiego przepisy prawa cywilnego. 
:' 
t;7~ 
c.!,i,· 
~~ .~ 

ł 3. Stosunki pracy na statkach morskicH regul u}4 
odrębna ustawa. 

Ą.rt. 2, Z zastrzeżeniem wyjątków ' IN Ultawie przewie 
dzianych strony mogą w umowie u!oi yÓ swój stosunel( 
według swego uznal!ia. / 

Art. 3. §, 1. Kodeks .morski stosuje s ię do morskiell 
stćłtk6w handlowych. ' 

" 
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'u.t .. " Nr 22 ~·· 
, . 

, ' '.' '.: ':" ,:-. ,", ~." -.: :;, ~ 

l ~.Statkiem ,IllOrskbn .· fe~t, bźd • . u.rzącfżenieplywa-
J'c:~ Rfzezna~ne.,. lub ' używane, do . ż,ęghigi . namqrzu 
t wodAlth z .nim . pałąąonych. a. UCzę,szE2ldllYc:hQrle1Js.tllłiłtt, 

.. ~Id4l.~ .,' ;. ,... ., . ,. " .• ,,' • 

, f~. M0rskimlstatlalmi 'handlow,Ymi są,~tatki ·morslde. 
< pI_znaczona lub używane do p~z~wożu· ła:dtmk.u hib" pif

• &żerom ,4'0 ~0ł&wat:wa- . , maraleg00. luQ,. eks,plaa:tn.j,J. 
' innych bogactw morskich, doholowania ,hlb ratownittwa 
.tatków 'morskich i innych \ urządzeń . pływających, dó wy~ 
dobywania mi,nia zatopionego w morzu lub d,o innej 
działalności gospMarczej. 

\ . -.:', 

• Art. 4. Do stjttmw mOIslUeh ~)fCh! wyłą~ 
docelÓw naukowo-ba(Iawciych lwu Slł0rt@Wych , stMl'Jlje< 
• ię,llodeks morski z wyjątkiem 'przepisów o przewoŻle 
ładUnku i pasażerów oraz przepisów' {)'- awarft Wfl'~}\ · 

Art. 5~ f ~. Dostatków morskich pełnią.cych .pe
) eja1nll .służbę pańs~wowlI ,stosuje slękodęk$ morskI z wy. 

~I\tkłem przepisów o . o~aniczon.e.d~_o(lppwiedzialnośd ar.tna-
,~ tora, o przewozie ła<il;UJ~:k.u; t JUlSH.e:k~'f,·o a,.~adL wsp,Ójne! 

to. wierzyte1nośclllcn uprzywilejowanych . . 

ł 2,," Do 'tatków' "pełniącycb specjalną Shlibę- wa:Ó.l
. atwową zalicz« się w szczególności .. statki: ... h ydrogra~lcź

. ne. dozorca. psżimlitze. t.elek\o_~~.i;ne. · celne-;.. sarli ... 
tMne, szkoln,e,pi]otowe, statki używane wyłącznie dOI , 

. r-atowaniat.yda: namól:z.u. Lub ~do łD.ma.nia. lodów~ . 

Ari. 6. f l t Zzastrzeżeniem wyjątków ~ ustawie 
\ prMwIdziaJlYcn nie sfO'S\1lje się kodeksu mors-ki€go dO' ted~ 
~.teł . pływafll'Cyd1 J,ll'arynarki wolerrnej, organów ochro~ 
ny granic i Milicji Obywatelskięj. 

r 2. ' Przepisów kodeksu morskiego, o przewozie Ja
,'unku lpas4żerów. nie stosuje się d'o transportów woj
.ktowych mo!,lclmi1 słał;kam'i haJ!1'rlłcrwymł-. ' 

Art. 7. f l. Prawa rzeczowe na . stC'lltlm :podlegają 
praw).! . panstwa ,ieg.Q bandery. 

ł 2. Prawa rzeczowe na statku' Wpisane ,,w rejestIjze 
okrętowym lubi ~ w. i~lfm Iie},esbz.e puhliotn.y.m prowa· 
'zonym poza państwem bandery statku podJ:e§ają; l~~awu 
państwa rejestru. 

Art. 8.. Do stosunków prawnych ' ze zdarzeń, które 
lIastlIpiły n. statku znajdującym się na pełnym morzu, 
.tosuJe się prawo bandery. 

Ad': "_. li ł. Do Z€lfuoiwią,ź.aitz awarii wspólnej sto!-
o .uJ. aię p'mwoe~:(;lwiąz1lljąe6! ' w miejscu, w którym '·po 

awarii wspólnej zakończono podróż.:... 

§, 2. JeżeU wszystkie ,Strony zainte resowane w awartt 
wspólnej są. przyna le.żności polskiej, stosuje się: prawo 
polskie. 

Art .. 10. f l. Do . roszczeń o wvnagrodzenie- s-~e.y 
' wynikłej ze zdeł'zenia. statkó\\l na wodach:. wewnęt~znych 
.lub morzu tef~lorialn~m. stosuie. się p,ra)Vo pąflstWa. przy
b!I.,Żne~,oi j~ze1i zderzenie , nastąpiło n~ .. ljlefnY:t!lrlIOI~n, 
stosuje sł.ę- . prawn sądu. który - spór rozpoznaje. , W razie 
Jednak zEłl!~l!Drą sDat'ltil>w, p.adlr!iJSaąeytHltę samą,' htanderę 
• t'6"fetsfę:ptft.~ tetffand'ery' . be.z wzg-l.· nl!> tm. ńa 
Jitkkb . wodach ! ~d~rzenip nasłąpi-łn: . 

l ' 

~. 2: ,Ji)~ r6~€'zeń! , <J \ .WY:JlilYroazeJlie z.a!'aWwni!;two 
udzielone na wódach wewnętrznych' Itl'fF mmv t'eryte.JlN.I-

, ... ,.;;. 

1ł~. .toS'tlje' sfę pra.W'Cf. pańSfw:ci p.;r,2~. -.l}: az:e~rg: 
rOszczeń o wynag,ro.d;fienie .źa . ratownic:tw(j)'}. 
~. marzu st:o~l~Śht 'pr~ sądu,'ktOOrf 
l1laj •. :JeŻeli jednak ' zarówno " statekratowa.ą" 
tek ratujący podnoszą tę samą j)-anderę, stpS'lXj'e 
WJi '-nder~ ba w.z:ylędu' na ·'to,na. ja;dćh W<idath 
JiJct~o nastąpiło. . . . . 

1 '3 . . '00 podziału wy~agrod~enia p~między ' 
,ru kapitana t innych członków załogi stosuje .. się 
lIandery statku ratującego. ' 

AlIt 11. A l. Strony mogą w umowie 
włd~t, El±a tc:.h. Sltos.am.tL Jill:&wnego zw.iąz,ane litiil z 
" mOliuą . 

.. lo, Je.żell stQsUllek prawn}r w.edb.lg; 
WDowy podlega ob .. cemu . prawu. należy je w 
.ować, o ile nie:,;;jest ono sprzeczne z podsta:woy..' 
.adami obowiązująCego' w Polsce porządku pia 

. ." r~:--.,· · , 

-\ . 
Statek mQrskl. 

D~lAk 1 

R!oid:z.W 1 

Art. 12. 2eglugę pod banderą- polską 
t1fłto statek ci p0~slłie.VJlraytJ.iJłe:żn()ś.d .. 

Art. 13. Stały przewóz pasażerów lub 
młędey' pwtami polskimi, 1lllil2 4ipĘ:iłWi!a:t w;~rł<tJc~nie>.:~ 
o polslci'ej p1'zyil1dleZ1>lo~€i. '-..,. 

. 
,2) Itatek, który uzyskał CZdS0WO: ITQI5'I~ą rrr2:,~nm:ę~~ 

w trybie określonyńl w przepisach kodeksu. , .. 
. , .. 

§ 2.. Statek stanowiący polską }Vłasność 

czasowo zwolniony z polskiejprzynale~ności·. 

Art. 15. § 1. Statkowi ..nie stanowiącemu 
własności .mOŻe być nadana czasowo polska . 
DOŚĆ, jeżeli zostaną spełnione następujące .w . 

l) ' wniosek w tym 'przedmiocie zgJos-i, polSki ' 
i ' :!d:@ewnL że statek zostanie objęty w jego 
nie. obsadzony załogą zgodnie -z przepisami ' 

. I. poddany polskim przepisom w zakresie 
bezpieczeństwa żeglugi i dokumentów statku, 

2) . właściciel sta~tku zgad~a sią na nadanie 
10WO polskiej przynale7110ścL 

3~ pr..w.Qpa.ńsliwa. k.tó.reg.Q". b~derę,d(llt~c .. ' 
podnosi . i w· który~ jest 'Wilie"j;eStxą..Widą •.. nie . 
wi,a . się' nadaniu statkowi " polsItief",przyna ' . 

. ~l W'łilŚcJ;w,YCOr,g'8iI'J[ ~etl(;l pćłitsłlwa· żwfwBi. · ~e;: 
.ie t'rwaniiat p'9fsltiey pąnafe-.Ż'n(1)Śc: Stat.ekDii;el 

' podne-9It' ~:d.f.}l M§.0.' jlmstwa. 
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"'o " 9 1:, ~bjsi\.ą 1" L. i lld le2n<.isC oadaje czasowo statkowi 
(~:M'i,ilister - Kierewnik ~ Urzędu Gospodarki Morskiej po 
ii, .. ~wier.dzeniu ;-sp,ełniellia ' warunków określonych , w , ł 1. 
;·W· 'uecyzjiustała się okres trwania polskiej przynależ-

}~;~ći" , 
, ,§ . ) , • Stat~k traci . nadaną czasowo poiską przynależ
i,,004ć ' z upływQm o!uesu wskazanego w d~cyzji , chyba 
:,it~rićl . wniosek • ar~atora okres ren ' został przedłużony w 
~':fJybie: określonym ' .;v , § 2. ' . ' " , " 

~/' §, 4,. Mini,ster, - Kierownik Urzęd)lGospodarki Mor
: .. $kiej stwierdza wygaśnięcie decyżji ' przewidzianej ,,' yv .§ , 2 

~.··po . .pf;zymaniu . zawiadomienia od a rmatora, " że odPadł 
~~lftórykolwiek z "warunków okreŚI.onych " w § l. 
: ... ;;,."'. 
;';':: § ';' S, O , utracie nad clne j CZcl§OWO ' statkowi polski ej 
':}1>rHnależllOści jłrmator zaWiadamia ' ni eżwlocznie właści: 
,: )\>'ą izbę morską· 
',:-t . 

·Art. ,'16. § 1. Czasowe zwolnienie z polskiej 'przy
,i należnoś,ci statku ., mozenastąpić , jeżeli; 

'.,. l) Właściciel śtatku oddaje statek ' we władanie cudzo
,'," ziemtowi lub zagranicznej osobie prawn~j ora~ wy-

razi zgodę ' na czasowe zwolnienie statku z polskiej
przynależności, 

d, 2) ,prawo państwa, którego p(zynależnoś~ ma być statko
' wi ' cząsowo nadana. nie , sprzeciwia się zmianie . . ' 

bandery. 

':. r ,§ 2. Minister - Kierownik Urzędu Gospodarki Mor
.,': skisj zwalnia czasowo statek z polskiej' przynależności 
~. na wniosek właściciela statku. W decyzji ustala się okres 

trwania zwolnienia. O wydaniu decyzji właściciel zawi&
·, dauita ' niezw,łocznie izbę morską prowadzącą rejestr okrę
, ' lowy, ' do ~tórego sta tpk jest wpisany: 

§ '3. W okresie zwolnienia statku z polskiej przyna
' leżnośd nie moze on , podnosić bandery polskiej.-

§ 4. Zwolnienie z polskiej przynależności wygasa · 
z ,upływem okresu wskazanego w decyzji, o której mowa 

,c.,,!, ' § 2, 

, §5. Minister - Kierownik Urzędu Gospodarki Mór
)~!ej 'stwierdza wygasmęcie decyzji przewidzianej w ' 
'§ 2 na wniosek właściciela statku, złożony przed , upły
wem , wskazanego w decyzji terminu lub po otrżymaniu 

, zawiadomie~i,a, : że odpadł którykolWiek z warunków 
.. ~k,reślonych w § 1. . 

• § 6. O 'VĄygaśni ęciu zwolnienia z polskiej przynależ
L,'nbsd armator zawiadamia niezwłocznie · właściwą izbą 
• IQorską · 

" Art. 17 . . § 1. Statek o polskiej przynależności 'jest . 
'.,: obowiązany podnosić banderę polską . 
I ' , 

, § '/ 2. Minister - Kie rC!wnik Urzędu GGSpJdarkt 
'" Morskiej m.eże zwolnić niektóre . rodzaje statków od: obo
:' wlązku .podnoszenia bandery. 4wolnienie nie może doty- ' 
. czyć Statków. ktÓre uprawiają żeglugę międz~arodow,. 

,; § 3. Statki są obowiązane okazywać banderę jed
.. ,d iostk:om pływającym -marynarki' wojennej organów 
~,;) ochrony granic. 

', § ok Minister Kierown ik Urzędu Gospodarki Mor-
:~ słd.j , w ppr<!zumi-eniu z Ministral11i Obrony Narodowej 
\ t ':S:~idWWewnętrznych okresli zasady o'kazywania ban· 
?~d~t'y , st!itkujed~ostk()m . pływającym mary.narki wojennej 
. ~ l . orga nów " ochrony , granic. 

Art. 18. ,f 1. Statek o pelsk.iej przynależności powi
nien być oznaczoay ,na dziobie , z kazdejb~y i' na rufie 
n/tzwą, Pod nazwą statku na rufie powinna być 'uwidocz-
.. " " ni,ona nazwa, portu, . do którego .statek je.tptzyptsi.ny 
(port ma,cierzysty). , Statek, któremu . nadan~ CzaiOWO 
polŚką przynależność,!. może zachować dotych<:ulOWII 
llazwę i port macierzysty. 

§ 2. Nazwę ' statkowi nadaje właściciel, a jeteU 
właścicielem jest Skarb Państwa- armator. ,Nazwa pod

' lega . zatWierdzeniu przez właściwy organ . . . 

, §3.Minister .:.. K,ierownik Urzędu Goapodiu:ki Mor-
5kiej określi ' organy właściwe . do zatwierdzani. nazw 
,statków oraz zasady i tryb postępowanhl w s'prawach 
wymienionych w § 1 i § 2. Minister --.: , Kierownik Urzędu ' 
'Gospoda rki Morskiej moie określić, inny sposób ozna
czania niektórych rodzaJów"""statków niż WSkazany ' w f 1. 

Rozqzi ał '2 

Rejestr okrętowy. -Art. 19, ~ 1. Statek stanowiący polską własność 
pOdiega ł)bowiązkowl wpisu do polskiego rejestru okrę
towego. Rejestr ' okrętowy prowadzi izba m'orska ' właśCl-
wi d la . portu macierzystego statku. ' 

§ 2. Minister -Kierownik Urzędu Gospodarki Mor
skie j może zwolnić niektóre rodzaje statków od obo
wiązku wpisu do polskiego rejestru / okrętowego. Zwolnie
nie nie może dotyczyć statków uprawill']ących ' żeglug, 

I ," 

międzynarodową· ' , 

• ł 3. Statek, który nie podlega ' obowiązkowi wpisu 
do rejestru okrętowegG, może ,być wpisany do rejestru 
na wniosek właścicieia. , 

Art; 20. § . 1. St~tek wpisany do rejestru oluętowego 
z. granicą może być wpisany do po'lskiego rejestru okt~
towego dopiero po wykreśleniu goz rejestru zagrllntcz~ 

nego. 

ł 2. Wpis statku stanowiącego polską własność do 
rejestru zagra"nicznego nie ma znaczenie prawnego pr~ed 
wykreśleniem tego statku z polskiego rejestru. 

Art. 21. Rejestr okrętowy jest jawny. Osoby zainte- . 
le.ow'ane mogą tądać uwrerzytelni~nych wyciągów t od
pisów z rejestru . 

Art. 22. f ). W rejestrze okrętowym \fpisuje' s.ięl 
/ 

1) kolejny numQr rejestrowy statku i datę wpisu, 

~ nazwę, międzynarodowy sygnał rozpoznawczy oraz 
rodzaj i przeznaczenie statku, 

l} nazwę portu milcierzystegostatku, 
4) rok, miejsce budowy i stocznie, jeżelt dane te s, ' 

znane, oraz materiał główny t rodzaj napędu statku, 

5) wymi~ry rejestrowe . oraz pojemnolć brutto t netto 
staH~u, 

\ 

e) oznaczenie właściciela i, armatora statku, 
1) podstawę własności statku, 

8) prawa zastawu i ograniczenia w rozpói·1t"dzaniu .tał-
,kiem, . 

9) stwierdzenie przez Izbę morską polskiej , przynałet
no~ci statku oraz czasowego zwolnieni.' z tej przy

. należności. ' 

10) podstawą' datę wf .k.Jes lenia atatku • rejestr ... 
• 

/ 

" 

I 

/ 
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t ... ~ \mniil1fl!l. 'C!I1OOPk::Z'D'dŚ'd Wtpi'san~h 'W reje
.... ~ PJdłeg. ~eł 'Wp-~. 

... U • 1. Wilii <ił. T-1.est'FU \1lb'ętlO~ 'Ba~ke, 
,.'11 fiOd*. . •• 19ł0Smenl. m~er.sowotil-myc~, 'Chyba ,że 
9ll1fWe 1pIR!Wld. wpl. ' a. "W'ff~o •• 'k luiGZ llaiT'łlędtt. 

- t s. Do zgłoueni. okoliczno§Ci podlegającej wpiso
.obrew'-iI'N ~.: 

,'1, wlalciciel s'talKU, a c,o do ' s'tatków ' stanowiilcych 
wł.sność 'Skarbu Państwa - ' arma'tor, 

, ~) ~ 'tihIro nOl'atia.lne, które 'Sporządziło akt 
o'<'1n'zerri1!s'lfl'l'hl w łam'O'Śt: i stat'k:n ;albO 'poświad:czylo 
podpisy 'stron, n'ii ta'klm 'fI'kci'e. 

t .1 Wykr.eila&ię.z .r<ejestru starek.. ,któf\Y;: 

ł) "Ulonąij ' ,ltUtl ~!I~g~ ~n\l.sm:zeni;'li , 

2) zaginął, 

3) został uznany za llilłmatlly do naprawy lub niewart 
napra wy (kondemnacja), 

~) utracił polską 1Przyn e,żnnś:ć p'aństwową, 

S) utracH charakter, statku morskiego. ' 

1 4. W pnypadkaćh określonych , w'§ ,3 wykreśleni. 
· .la~ku z rejes'tru mo;ie nastąpil': tyTki;> za zgOOą wierzy
ciel., ktoreQo prawo zastawu ' na śta't'ku jest wplsane ,do 
rejestru, 

Art. 1l'4 • .. 11. 'St-alte'k uw~ .. tę ~a 'Z'a'~llllł'e"n'Y, :tete11 
".,. Ó1łgu 'P,0~ ~§o ~ 'n~łlle!Jt' w Ił1'UTm'lłQn'ft:b 

- w:a:mftka:cJh do 'P~~śclll ~ 1fIfi.eJ~& ... 'l lkt.'Weyo 11'I'adE!'ll%iła 
ostatnia wiadomość o statku, ' do poo'ro 'P'frezmtrClt.nlla 
,a;tatek Q,Q 1.6g0 jHilItu tl!Ml ,zawmą/ .ani.,' n,ie ~es:r!la :żadna 

.dalsza wd..arl.QJllCJit .o ,statlw. .okres wiY,znag.a-ny .G<0 ,uznanJa 
Itatku za zaginiony nie może j":k IWy.n.os1t, BłFliej .niż 
mieslqc ani więcej niż trzy miesiące od dnia ostatniej 
'W,ia4omDŚci re statku, a !lfie41i ł1a<ak wiałicil:n.i c Istatku 
, zOlł.a;e w ~h z ziIalłamillmi ojf!lm:rlymii - Mm12 j 
).!lit ',szełć mi:elfr,ę-cy , 

f 2. Statek uważa lię 
marmit .... }.est t.m07M 
• !IIl~n, w ,lrJtórym 
przeprowarlZit maa.u 
mogłaby być wykonana, 

za niezdatI;ly do napr,awy. Vdy 
, Y.dV ltte \& " ę -ge j wy 'konać 

tę "Jm'ajdttl\lB, It\ lIlie 'l'lr0Ż1'la , 

mi~j'SC'!I., w k t6'ryim 'lf1~IipIlł!w.a 

ł 3. St.aŁe\. uważa Ilę Zq ,niewort na,proawy., ' Qdy 
'koszty Iwiązan, z ' jego naprawą byłyby .na4mi.e..rnie wy
• oki. w stolunku do jego poprzedniej , wartości. Za , po
"rzadni, war~ .uw,dŹa .aie tę. którą statek md~ przy 
rozpocIęciu podróży, a , jeżell statek nie znajdował się w 

- podr6ły - wa'lt.d§ć, ~~ ~ta "przed wypadkiem , 

f :4. Minll't.r - K'iWown'ik Ur.zęii11 (:;0spOOar'kl Mor
I~iej określi w drodze rozporządzeni'll ory'anT wlaścl~e 
do orzekania o k'O'miemnwt1ł' 1't'Zl Qr-efZ łry1b ?Os~o
..... miL 

, Art • .lS .• L. .lJgłQszeaie odo ~ cJklf"..ę.t<;Jwąo j)O

winno , być dokonane Vi ciągu sześciu ' tygodru , '(] , dnia; 
w . którym ,obmvlllzall}' .do .z,głIilUe1'lia dowiedział lalę 
o okoliczności podlegajllce.J wpisowi do rejesku:. e w. 
przypadku nabycia statku za grank~ - w cią!!JU sze'śctu 
ty~o9'I 'Od itn1., w ' lktt'>rym ... tale'k I'lYjby'ł 'PO ffilZ pierw
IZy do portu polskiego, 

l '2. Wrazl.e niezgloszen'ia slatku do ,rejes'tn!l okrę
lawego Izba BioTska stosuje, w t:e'lU przymusze'łlla do 
Igłoslenia" przepisy o postępowaniu egzekucyjnym 'II! 
adminMTa'Cj'i. 

, 

I} :3. ~ f~~rry <00 ' zgłoueni'il ~n'l'e dokonaJ-gi 
, }l0lJ:lMm 'WezWII'n'lll" i~a m'OTśka 1ll'tlU -po lfl"ze]>to'W'a'(}~~f!U 
Jdar::hoiiW1'Ji:a , ' ,1kmlać ~m z un-ę'/!lil, nznaC7ia]IfC ~ 
'W ~ite~. 

' obIt, '2fi. ł ,1'. :l;z·ba :moraa :baa. -czy ~SZ2~ lub 
, W.nł01.,k J <C!loł~z0li1e d'O .. nich ~meIł1v ' OOjpoWi~eJll 
,poo w.zgJ.ęd'em lI:!I!eśai j 'famny GlMilw~jąrpril jDJ'zą,iSrÓm 
prawa .. 

'ta. ł,zba "m0'r.S,ke 'had., <CZlf l\Jłos.z:Gne d:ane 7;godll' i' 'II LJie~'YW't$tołoiq , ~eże1l.ł ma 'w ~ 'w~_te, 'u~ 
n,'km ... w<ątpJtlW!eŚCi. " .';-;: 

, Art. ,2'1. ,§ L OkoHczność podl.g.a,jąo.a ,wpisowi do r~ 
jeltru ok,nito.WJego je~t .sk<lllecz.;na 'Wobe.c .osób trzecicJi; 
gdy została zarejestlOwana, ' Okoliczność taka, @.oIDimo 
nlewpi8ania / dó rejestru jest skuteczna wohec osób " trże,; 
cJCh, ~oy wledzlilły .o :n1e j skąd~P4d. 

ł 2. Do , ocen y Ś'klltt'kÓVł wp1sa rio " :r-eyes.tru >o'kTę'ro
W~Ci) 1ł000u;je irę ,odp(l)w.ieGnW,- ,zeplisy og'@ihl;J;e -() )]ilnaw;a~h 
łttwriyoh '~ biW , wJecąśtej.. ' 

I' .... ~:' ~ 
. Art. 28. I. 1. Po wpisaniu do rejestru ~-0weV(ł 

statek otrzymuje certyfikat okrętowy. ", 
" 

1 2. tCer.ty1lit,at (l)k ręt0wy s'tiM!t<ilwl tt.ow.&m. p>lskieJ , . 

przynależności ~lltku, " 

ł '3. 'Sta'&-owii. n'~yt:em'1:l '~-a -graniuą wyaaj'e~lsk:t 
'U1'%lł'd ~~Ii:ry tym.crl''6s(I)we 'świ1l'ÓeCłwo ptl1s1d-ej p~ 
n-a'łe~~di -s'tatkia 1(Swiiiftl!l'ectwo 'Obant}eme~ wa'Ż'i'l'e <do C;ił':' 
'Su 'Pfzy,byc'R mto '&G ~lt.m '!'O'łSk'l'eg~l je 'ak nie d~J 
"'nit rdk. n W'1-dlln'iu ·'Sw.ita-ftrt<wa 'Pó'lsk'i, ~'(l' lk'misri11l'ł"ń'Y, 
zawiadamia Izbę moT"S'k:ą. , 

Atł.29. .Rada .Minłlltr~w <ou-eru w ' Iir,oQie JFD~~~. , .. ,l 
dz.ni. sposób prowadnni. rejestru, postępowanie r.j. 

, !łttI\@~, w.z6r r ' i 1.Iej .. tr..owe1j, w* ~at ' Oki'ęto;': 
JWlew> ł łwia-dedlWo ,00 baJltlw,ze., 'ltrytb ieb ~'!W'lłm.1I ~I 
opiaty rejestrowe. " , ",:'''' 

AlIl. 7JS. J 1. 'StatkoWi, 'k'tilremu nadCino cxas9wO 
J>Ó'liq ,przyna'łeżM!;t';, izb., morŚ'ka , 'Wy-daje 'Certyfikat 1>80;:
il~ry -ważny n. , o1kres 'D'aUania ' t:z'lfSowej pt:'ZYllalezno':eL 

, 
1 'U. Iz'ba 1JIleTS~1i prowaUzl -wyka-z ~ralJ!lvdt, 'C~lł~ 

fiketów bandery . 

1 3. .M1nt5ter K!łerewnik Urzędu G'O'llpOd.ari.l: 
Morlk'iej o'krał'ł'i w tłI:othe rospoTząGzenia wz5r c_rtrtt .. 
katu bandery, tryb post4łPowanie, zasady prówadze1j 
wykazu, opl'aty iii wydanie certyfikatu Q.Xaz ' właścl~oś~, 
izb mors"k.icb w 'tycł.t .pr~-ach. r~ 

Ad. .31. !I 1.~, nowt'ą.cy paislką , w~asno.śt • 
4titóq in. podU,p ~w~ li \Cl~ iI!e~ ~~ 
toM" D j • ~ " an d~ ,tegc iI\e- , ~.m" 
;byt ~am'ł'!III l~ )DJosr.słd!m ~\W\ym 
swego portu maderzystego. ' , " 

" 
lI:2. Do'k:.mmm-'t rej'e'stri8'CflDY '~-m'f qlrYm d 

morski stanowi dowód p01sktej przynal~ 
wpisanego do "rejestru rOkrętowe,go. 

ł '1. '~t!er - ~ł{k lJr%ęd'.ta . GIilsp1l1.d.aik1 ~. 
S'k1~j 1kreł'll . ~ dwo6ee IlOzJlOO'Z'fłda:ma '~ r-ej~l!łi. 
iryb 'J$sl'ęlYawWn~:a, 'W:II~r ~'kiliImtm'tu lf\ej'esllrat:Y:!JIteY'o ~z 
apłllty re jestre·cyjne. 

' . 

• 
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Rozdział I 

PomIar .tnh. 

. Art. :D. P'bmiav .tatku poleva na \lIt.renlu ~ ... ' ł'O
I.mnoścl brutto , i netto ora. wymiarów reJe.trowj~h. 

AFt.3!'. ł f. Oi-Ow1'Ilzł:owf pomflll1"Ow.mu poddaj. 
~! . ,~ra1;ki m0rsłtfer 
1;); O< paiski&} payna1einekl..ldall lU. JOClłe.g;aJ.~ swol

nieniu' od wpiaU. . do. ratu,tm nr.ętow ... " 
2ł obce hll.ndłowe, ktore po ru pierw •• y uwijaM de 
"'. ' partu po1s:kt~g(j), pod b !l, pa~~. ni., pose.ta- · 

",' Pt€e!lJo I: p~ 'w· pel70mmłrdueut • wU'j.IIlMV. 
uZ'I!llćIwamia .' d0'lHimeDt4'W"; pomf&I:O,w!y9 lllb nl., poal!a
"Ełll>j;ą mię~aIrQdo,w; WO •• <decłlwa . po.młu.ewe.g.. 
uzna.wanego przez Polskę. 

f 2. -Inne statki mogll byt pouiiersoao Da ~ek 
.rła-ścfcl:jefll, amatora ltrfll.l:llpltan'a. 

Art. 3'4". Statek pod'leg;afł(cy obowł.uowi poultaro
w.mu może być poddany w ceru kontroU ponoWnemu 
pomlitlowi. 

" Ad.. 35. § l . St.at.e. o,hc.l" u;wl~kq: •• lł~* PQl-' 
~gQ. JSod band-erłl pan.lw.. b.\<f,~efl,Q .biQn~ t.., .... 
lIlego. co Pelska. por:Q:wmi&lłL& m1~uFłar.odow;ell', •• ,.. 
ąutlaaniu PQ>jenmaŚd Itll!tJt6,:W;. moi. blP po.dUJl.y kOIł
~oU polegajljcej wyłłlcmie na .prawdzen1ul 

IJ czy statek posiada ' ważna. mlędzyB&rodow;. .w1a;. 
dectwa pomiarowe'. 

:.:: 

I) czy zasadnicza charaktery. tyka Ita.tm ocipXi>wł". II . .. 
nym zawartym w tym świadectwie. ' 

§, 1. Kontrola, Q ttóre-i mo~ .. w r 1.., Dł. może pctwo-. 
d:ować. kosztów ani przeltatu .tatku, teł.lł . JOtosumł_nł .. 
=~cfzynarodowe tak stanowi. 

.. ' \ 

Art. 36. Na poanawie wyników pomiaru Qrpa. po
~arowy wystawia lwiad'ectwo ponilarowe. 

Art. 37. § l. Za pomiar statku pobiera sr, opłatJ 

~m.ią·rowe. ' 

.. .. 1'. Nr .. , p.0Jb.it8'F" 1111' ~łll:t pOlDi~ydl u )lQmiu 
l :oaitr.1'" ie'żełtir wynłk takiia,gQ! pomiam. okd •• 1" lIodn.y 
.ii daru li: u.wa:rty.mb Wf ś;wiaóeo,'wie po~lft0~ 

Arl . 3&~ MinilS.a-u. - Kt.l'Q;wni.k U~ Goepod:ar.kt 
Morskiej określi w drodze ro~zą<il'L ... ł. GrllAJlll poDli-&,
rowe i ich zakres działania, za .. dy i spoao~ypomierunll 
l kontroli pomiarów statków, tryb POltępowania pomia
rO'Ą'ego, wzory . świadectw powalt0wych OlU opłaty po
~larowe. 

Rozdział • 

Bezpleael\stWe, feg)tiqL 

. ",Art. 39. Statek nie może ~yć 'używany w feqftIdz& 
mQr~kieJ, jeżeli nie odp;owiada. prze~}PllI wym-aw.Ui:om 
~ezpieczeństwa wzak.r. •• ie.~ 

. f) budowy, stałycb urz4dzeń . f wyp0sażenia, 
I · Ili'€zebnośd <'lJ7a1 iwatl 'acjt _wed'oiwyidl włog{, 

. ił fnnycłl wyma~ri bempf.e%e~1ł tegfugi ł fJnpi'e-
plle:ilsfwa życia na morzu'. 

" 

Art. 40. ł 1. ~ W celu stwierdzęn.ia" cz-X statek GEipo
wiada przepisanym wymaganiom bezp~eczeństwa. }Vupro-
wadza się inspekcję statku. . 

f 2. Fn .. pe-kcję sta:rk\!l prnprowadza W' krajuw.łaścr
'Wf Ofga1ll inspekcyjny, a za. gnm'felj' pol'sItturzoąd konsu
lamy. 

ł 3>; MTmster - K1'er.e»W1!Pł-'ł: Urzędu: (i'0Sp10d'add' Mor-
.kł-r mOO~ , 

Ił upowazntć do dokonywania insp.ekcjl I pr~.g,lą,dów 
statków wyznaczonych w tym celu inspektorów lub 
u:z;,rn,a;ne prze~ siebie- ins:tyt'Uc:t- z-agranh:zne, 

l) o-kJreśil.lre instytucr;Ie :kla.yftkacyjne, i;t'ó'ych' zaŚ-wiad

aeńta mOQĄ Q,}1t pn.y iin.}1)e'kt'jii l.tatktfjw morskich 
0 , p.Grlisdtlejl , ~l1~ldD9Śd u~n/llr.re- R ' doJwoefydopeł
merull' przez _ tek w,Wmagd co ' ok1'8elanycn 
spr fuw z., zakIreSl;!; technt€mego stan.u be'tpiecDtiltwa. 

Art. 41. f 1. Sl.tek nOWo wyb.ud'Gwlłny, pr1ebudo-
wany lub ,.odbudowanY podl'ega przed rozpoczęciem ze! 
,ługi inspekcji wstępnej w zakresie całokształtu stanu 
buptea8'ńllfwa. lns-p.ltcji tej podleya r~wnież statek, 
lłb~ry 'mrfenflt banderę obel\' na pors-klj. 

f 2., Każdy stalek podle.ga w zakresie caillksztaltlL 
lŁu\l bezpieczeństwa in5pekctJi okresowe,j) stalak. ~sa .. 
ienkl - corocznie, inny statek - co najmniej co cztery 
lata. Za s.tat.et flauteIski uważa' si ę- statek pl'zew02ljcy 
w.1ąc .. J nit 12 pasażerów. . 

ł 3. Sbtte>lł. ktÓlry' zg0€l'ni .. I' p1'Z e'p isamł. PQwf,nien oyĆ' 

cech0wan;)\' Ul'aklJlllf wolne-J, burtry, p:<!)(iilłega G:01'oomef. 
łnlpeuj~ w' zakJ1eC .• najwi.ęuH0' de'pu.&culneg,o, z&nu .. 
r .. nia i znaków wolnej burty (Unit łiJołun'kowych). 

§ 4. Statki inne niż puderskie, .które po.iadaj .. 
~dzeniA radiokomunikaqjne. albO' zqpdnle s. pr .. pizaml 
powinny być wyposaZone. w te. urządzenia, podlegaj" co.· 
roczn_j inspekcji w zakresie tych llTządzeń . 

f 5\ S1t«tllrl Hme nii pas'derakie o poj_mnoścf pięCiu
lOt. t'GD: re·f.uŁmwycl'r hrutto i wfęcej, upr.wtltj'ljce ' piodi'lIżw 
do' Ju. z porMw' zagnnfcznych, nlez-aleini'eod inapekcjl 
okre.o-wey pod'l'egaJIł co dwa rata inspekcji W' 2:I!ltresi'e' 
wypOs'a te-lIIia w środ}ki' !)ezpl'eczenstwa:. · , 

§ 6. Ponadto przeprowlldu się ina;pekcję QQ[Y'w.€Z" 

Itatku: 

11. w pr:zypll'd'kustwterdze~ia Iubpódelrzenia, że itatek 
. zastal' uszkodZ'O'IlY lub ' ie nastąpiła zmiana w iego 
kadłubie bądż w; urz'qdzenfach "statku, jezeU . iiśiko
dzenie lub zmiana może wpłynąć~a. stanbeżpieczer\-

> s,twa s<tatli:u, . .', . 

2} leżeli organ inspekcyjny' uma inspeictę ~. i loniec. 
ną ze w-zględu na bezpieczeństw'o st~fl{u. . 

S) jeżeli inJpekclf z'aząda wldCiciel. a.unator. kapilaJL 
statku, izba morska lub zwlljzek zawodowy'· mary
y;j>any~ 

f 7. Niezależnie od .l'nspelfcjl okrefI'onych ", 1'-ł' 
organ inspekcyjny, qdy uzna to za . konieczne, dokonuje 
fnspekc:~ Ifontrol'nef,, ' 

Arf. ' .&2'. ł r. Wl'aś Ci ci'el , armator. łub kapitan s.tarki. .• 
.. ą; a-":o~fą21:ant: l • 

1..~ ~ić st.alek... c1'<il i.nspe~ji: -

a) wstępnej - przed rozpoczęCiem żeglugi, a w przy- _ 
padłu zmiany bandery obcefli'a pol-slt, - pq ' 
zmfanie bandery, 

,/ 
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. II) . okresQwych wymienionych wart. .41 § 2-5 ...,.... Ar!. '46. Dokumen.ty bezpiecz.etlstwa ' wydane statlio· 
prz.d ,upływem .przepisanych .terminów inspekcji, wi ' polskiemu prze.z organy inspe,kcyjne . państw obcyq:l1 

1)n1ezwłocmie zawiadomić organ . inspekcYJ'JLv o każ- ' · s,ą uznawane na równi z dokumentami polskimi, " jeżell 
'l . inspekcji statku dokonano ' za zgodą ,.pqlskieg u or,gahu 

dym przypadku wymagającym, inspekcji dorywczej, inspekcyjnego, ł .. 

Il na wezwllnie organu inspekcyjnego przedstawić Ii.ie
zwłocznie Itatek ' do inspekc-ji', przedłożyć wszystkie 
pOlią,dane dokumenty dotycząee bezpiecźeństwa 
Itlltku i udzielić wszelkich ' informacji o stanie be,z
.pieczeństwa statku, 

.) na żądllnie organu inspekcyjnego opróżnić statek na 
czaś'inspekcji. wykonaĆ na kos}t statku roboty ko
~iec:zne dljl prze-prowad-zenia ' in~flekcji. jak dokowa
nie lub P(istą:wie~ie statko . na .pochylni. oraz doko
nać specjalnych czynnośc i, na s.tat,ą~ .: ab~ umożliwić 
.lprawdzeifie stani.! kadłuba , i ur,ządzeń statkJ'. " 

I 2, 'lnspekćję przeprowadza się w miarę możności 
bel uszczed)'ku dla eksploatacji .sta tku, ~ 

.!u'\. 43. Jeżeli po przeprpwadzeniu inspekcji bezpIe
czeństwa 'statku dokonano. zmian w kadłubie. urządzeniu 

. lub wyposażeniu s.tatku , w zakresie objętym ins-pekcją. 

atlltek nie może' być użyty w żegludze morskiej beż pod~ 
dańi • . g5> ponownej inspekCji. 

Art . . 44 . . t '}" Organ . inspekcyjn y ilłoże w katde] 
chwili zatrzymać st,atak . w porcie lub ' . . zabroni.ć mu 
wyjścia ~ portu j w ciągu dwudziestu czterech godzin 
przeprowadzić inspekcję statku. jeżeli ' poweżmie' llzasad
nion, podejrzenie. że statek nie odpowiada przepisanym 
wymllgani°!Jl r bezpieczeństwa . 
) 

·t '2. W rllzie stwie rdzenia .• że statek posiada braki, 
które czynill go niezdatnym do żeg lugi 'morskie j. organ 
inspekcyjny 'zabroni użycia statku. 

• ł 3. W razie stwierdzenia.- że statek posiada braki. 
które ńie' czynią go wprawdzie niezdatnym do żeglug,i, 
lecz nie . PQz.walają · na użycie go 'do żeglugi w sposób 
zllmierzony przez armatora. organ inspe~cyjny zabroni 
użycia statku ' w sposób zamierzony. wskazując Jedno
cześnie ' braki, j akie należy usunąć . . aby statek mógł być 
w ten sposób użyty. • 

, ~ 

§ 4. Zatrzymanie statku w wyko,naniu uprawnień wy
nik.ających z tego artyk.ułu nie uzasadnia jakiChkolwiek 
ro5zc~eń , do organ u i~spekcyjnego . 

• l 

Art. 45. 9 .. l, Po każdej inspekcji wstępnej . okreso
wej oraz ? Ofywcze j; obejmuj~cej całokształt, stanu bezpie
czeństwa statku. organ inspekcyjny wydaje statk.owi 
właśC;iwy dokument , be±pieczelist-wa'. jeżeli statek odpo
wiadll przepisanym wymaganiom bezpieczeństwa, 

t 2. W d,0kumencie bezpieczeństwa powinien byt po.
d.~ny ' okres .ważnoś,i dokumen tu , 

. f 3: 'Jez'eli sta ~ ' statku tra to pozwala. okres waZ- , 
J;loŚci dokumentu bezpieczeństwa moie byĆ' przedłużony 
najdalej . o pięĆ' miesięcy W\ cel 1,1 , umoż liwienia statkowi ' 
zawinięci.a ' do ' wska'zanego portu"-dla' inspekcji; termiri 
ważności upływa . w każdym razie z chwilą prżybycia 
statku do'. portu, 'vi którym ma być dokonana inspekcja. 

f 4, Dokumęllt ' ,bezpieczeństwa t raci .moc przed upły
, wem,. oK-resu. na który został wvd t1 ny'; jeże li w. statku 2:0' 

Izły zmiany zag t aż·ające . jego bezpięczeń stwu. 

"-
I . 

Att. 47. Statki ' mo rskie oraz statki żeglugi ś[ódtądo~ 

wej . i wodnosamoloty w czasie przebywania iia f mor~1i 
lub ną wodach z morzem połączonych. auczęszczany.cb 

p~zez statki mór'skie: obowiązane są przestrr.zegać p rz e pi'; 
~0W o zflpobieganiu zderzeniom !la morzu. /" ' 

AI:t. 48, Na' polskich wodach wewnętrznych i po,ls~im 
mątw terytorialnym st08!lj'e się obowillzując'e ' ,w 'PQI8l<~ 
prz"episy o bezpiec!Z-enstwi'e ' żeglugi również do,,, śtatk0i\i 
obcych, chyba że umowa międzyrtarodowa : . 5tano~1 
tnaczej. ' , ., . ,. 'o' . "'fi:' 

Art. .49: § L Przepisy w zakresie bezpieczeńs-f ' .. r " 
teglugi wydaje Minister ' ~ -Kierownik Urzędu' .(;05 :Q'~ 
darki Morskiej w porozumieniu z zainteresowany~i ~flł'l,.~ 
Itrami' 'w drodze ' roż1'l,orządzenia : . '.' .: 

Ł · ", 
§ 2, Minister ObrQny Narodowej ·1 Ministe r ,-..spr-~w. 

Wewnętr!Znych w porozumieniu z Ministrem .. ~ .KieroW·J,!,i, 
kiem Urzędu , Go~podarki Morskiej wydadzą w drodz.e r.qzo) 
porządzenia' przepisy o zapo-bieg.aniu zd'erzeniom na' 'm'o'
fZU. dotyczące ' jednostek pływających marynarki 'woJeit 
ne j, organów ochrony granic · i MHicji '. ObywąteiskiEfj: 

'. . • '.. • -;!~ . ... ~ 

,§ 3. Minister. - Kierownik {,Jrzędu Gospodarki !-4oT" 
ikiej moi e uznaĆ za obowiązujące przepis'y te-chn,jczne 'w 
zakresie budowy i wYPosdże.ri ia statków " wydanę . "pde~ 
instytucj~, klasyfikacyjną. . :,., k 

Art. · 50. Minister - Kierownik Urzędu Gospoda rJd. 
Morskiej może w drodze rozpo'rządzenia wylączy·cs.pę4 
działania, wszystkich lub niektórych przepis/Jw niniej§~ego 
rozdziału statki nie objęte pośtanowieniami umow m~łt: 
dzynarodowych o bezpiecz.eństwie życia na morzu i ~pEie
kazać podległym organom swoje !lprawnien,ia go wyddf 
wania przepisów dotyczących bezpieczeństwa ' i in~()ekcjl 
tych ~tatków, ' ,: 

I 
'~:i .,:. , 

. Art. 51. Minister Kierownik , Urzędu Gospoti-iir!J 
Morskiej ' w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami 
określi w drad,ze . r0zporządzenia organy i:nspekcyjne./fćhi 
organ izację . tryb pr zeprowadzania i zakres inspekcjJ. 
opłaty za dokonan ie inspekcji oraz rodzaje i wzo ry dO~\l
mentów bezpieczeństwa statków, tudzież opiaty za wy
stawianie t-rth d'okument,9w. , ~~. 

. t-~ ~ • 

Rozdział ,t 5 ,~ ... ~; 
" , 

, , 
Dokumenty ,statku. 

Art. 52. Statek o polskiej przynależności obowiązany, 
jest prowadzić " dzienniki posiadać dokumenty prcrwe,f[i' 
przepisane, 

,iW· " 

-Art. 53. Wszystkie dokuinen~y wymagane Qd sfa:t~ 
powinny być przechowywane na slatk.,u. ' ..... :~? 

Art. 64.' ,Minister - Kie~ownik Urzędu GQspod'8r~i 
Morskiej określi rodzaje, wtory i sposób : pro,warlzew'1l 
dzienników . innych . dokumentów , w'YJIlągiln~ .:~.,1 ,6'~ 
~a~ów, ' . ' . ~! 
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1tozdpal " 

P'rzepisy k,arne. 

Kt(i wy.t:rat:ża pT~et:iwko obowiąZ;kowł: 

>'1) zg'łoszenia statku do rejestru okrętowego lub do re
".t ,j,estracji w urzędzie DlOtsltin:L 

, przedstawienia statk.u do pomiaru" 
na statku oznaczenia nazwy 

~~4'~i<eJ;Zy.s~o 
grzywny do 50.000 złotych. 

wykracza przeciwk~: . 
, ~ -,- , 

' portu 

,pmewidzul'laydll w .art. 49 :w !Zakresie bell~ 
: pie.czeństwa ~egJugi, . 

'ł.':: obowiązkowipoodania statku ' irisp~kcj( _ 
·,pomega kan e Ut'z.ywny ' do 50.000 złotydh. 

, .. ;.- ... : . . . .... , ~ 
przeciwko 

okazywaniu bandlN'Y S'~~ll jefinóstlmm p1~ał~'Cym 
mar.yn'!lrkt wojennej tub, organów ochrony granic, 
fió<'lnoszeń1u 'bandery p rzy wprowadzartlu ' 'Stoit'ku alt 
t;órtu; / 
pito.wad~enlu 1 przechowywaniu RastatJ<,u ' ~oku

?iiieri-ło-w 
grzywny do 30.000 waŁych. 

ł "2. 'KIiP't"tim, ~tt!lry wypruwadz'tl stat-e"k J: port,u ''W~ 
"'~""7'ClW ' orga~u inS'fJ,e~jM'gu ' ' 

''I. ' r:., '7- :podlega kaj;ze /otzywny do 50.000 złotych. 
i;! . : 
~i.;;~.,.·rt. :51.' , W : .. ~aGil .o wyboc1l8D1& ~·i~ w 
~~;' ' , ;f ~if CJllZeklaj1& koi. '.do , spraw lW'ł"kl'eczftprą 
t,," il'łI.R wvch oGrgatuRih , ,allministracdi 1mlllllk4ej. . 
'~"-;- -~. -" 

~\~;,.: \ , IDYltA~ H 

~>"")~';' , 
t- . " Prawa rzeczowe. • 

) . Rozdział 

WłRIDnU! 'statka 

siedzibę w Polsce, 

ff'v, . l !byw a t-.e1 lPoJski'e.gG 'Z1Wi~-e'Szka'łegt) w Polsce. 
~.' , 

","::'-'.'- '," 'ł , 2. .Statek stanowi również pO'lskll wtasnołt. Jeąlł 
~~~t.,~ · co najmniej w polewie wlaspościll osób wymtenio-
: " '. ,h w '§ 1 lub jest: własnQścią spółki o kapitale nale- ' 
~. ilĄCf-tll co na,Jmnie.1 w ;PG'luw:iE ao jednej oz tYdh ós'6b, I9d1 
~.: .rmat0r teg0 st~u ma w ' ipolstJe miejsce ' :zamielz'kllJ'ila 
~\\"lbo sfe'dzi'bę swojego zakładu g}i)wnego ł1iboddzł.IlIu. ' 
f·f:: 
~'..1'" \' 

:;/!\, , ATt. 6'0. ~ 11. Umowa 'o 'Przeniesienie własności ite:tku 
E-:?),i>ttleg-a'l'lfcego ~zkl!JWi wp1'SH tle rel~tru okręlo
~,!;W.90 · powtnńa \byl:'ZawaTt-a na 'Pmnie z Mt'tlrJ-e.1ale 'PO
~(:',!ladczon'Yml ' Ilodpisami stron. 

§2. P~y zawarcia umowy za ' granicą 'Xystarcz.a za-, 
chowanie formy prz'episanej ,przez ,.pretwO' miejsca zawar
cia umowy. 

Art. 61. Przeniesienie wlasnO'~ci statku stanowiącego 
polską własność na cudzoziemca, lub osobEi praWhą mao ' 
jącą siedzibę za -granicą (zag f aniczną osobę pl awną) może 
nastąpić tylko "Za uprzednim21ezwO'lemem Ministra - Kie
rownika Uriędu 'GosPO'darki Morskiej.':' 

J\ł't. '62. § l. Z własnością statku prrechod'l'ąna na
bywcę także \ przynal'e'Ż~ości sta~u. 

" ł 2. PrzyIiaJe~ności'l statku jest wszelki sprzęt, który 
nie ,będąc cz,ęściil 'składO'Wll statku slan.owi jego Wy!IO-- \ 

Art. 63. Prze,pisy .o przenieą!eniu własności statku 
stosuJ,e się olil,puw.iednie do .przeniesłenla udziału we 
wJfiSńości statku. 

Zastaw. na , statku. 
,-1' 

,Art. 14. ;§ .1. ])0 z_awu 1lla ·st«loch 1Wpisany~łldo 
rejestru okrętowego (hipoteka. :Q1orsk&~ stoIuje . się odpo
wt.ł-1ił1) priepisy -pHłW-a ~lneg(Jo ;łti~6t.ce. 

f ' 2. Do zastawu na statkach nie wpilanych 'Cło r-e1-
Itruokr~toweg.o stOłuje się przepisy prawa cywUne90 
o Ta:sbuvi'e na ~tiZftch ;rucbumycb. ' 

Art. . ~5. ·Umow. IQ ust-ebwiltnł-:e' liipotekit moIlki-t 
powinna być %lIWlllh <fta 'Pimie lIłlDtutalnle ' ..... 1.&1-
C'l;onymi 'Podpisami -st-rlm. 

Ar~. 66. Ustanowienie zastawu na Itatku śtanowi,
cym pols'~1\ wlasnełttra nea 'Cudzozl:emca lub 'Zagranica
nej oloby pfawnel moze naltQJ,ć tytko u uprzednim 
zezwoleniem Ministra ~ . Kierownika Ur~ęduGolpod.rkl 
MmsJd~1· 

Rozd2lłlł J 

. ' 
Art. 57. '§ 1. Wi.r%ycl.lum~łu'Ży n. 'Ut)l~zpi.tz.enie 

w8rątelnośoi .u;prz,ywJlejów41lycbu.stawo;w:e prawo za.- , 
.. tłlwu dUI sta&uz pi.r7i'lifteństwem pued Jnnymi wierzy-"'
amMdilm-i,-chQ6by ube1ąl.ieczon.vmi <zutawem wyntka~ , 
jłcy.m z, .l:IlruJwy luberz~~ni:a ._"du. . ' 

, ' ~ 
l 2. Przj'wile1 służy bez względu n. zmia!l4ł osoby ' 

właściciela lub armatora i dobtlł wiarę' nabywcy statku. 

1) należnych państwu kosztów sądowych nie wyłączaj", 
kosztów ' eg7'!,!kucjl sądowej; wydatków ponielionych 
we wsp6'1trym interesiewietżycieli na 2lftchowartle 
st-atku lub w celu sprzedaiy statku ' j po.dzia,łu uzy
skanej ceny; opłat tonazowych, latarni-owych lub por
łowych . or1(loz rnnydh "Opłat li 'ś-wiaGcien p-ub'Uc-z;ny.ch 
'tego rO'd'laju;.o.plat pi1o'towycb ora2kositów 'n-adzorll 
I . ziłchew&nia 'Śt tku'Powste.:łych od chw.ili jego, 
wejścia do Qsttłtnlelje poTt~ , 

.. 
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2) umów ' o · pracę na 'statku' zawartych z kapitanem, 
.ymi członkami zalogi i osobaIhlzatrudnlonymi w 
obałudze 'statku. 

I) wynagrodzenia za ratownictwo oraz udziału statku 
. W IIwarli wspólnej'. 

, . / I : 

~ wynagrodzenia .szkody wyrządzonej zderzeniem 
. 'tatków lub ' innymi wypadkami . morskimi, jak rów
Di.ż sżkooy wyrządzonej w portowyćhurządzeniach • . 
'oltach i droga<::h żeglugowych, ądszkodowania . za 
~erć, uązkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia ,pasa- . 

.' "rów i cżłonków załogi I odszkoaowania ~ za utratą 
lub . uślzkodzenie ładunku bądź +bagażu, 

l) umów zawartych lub innych czynności prawnych 
podjEj tych przez ' kapitana w granicach jego ustawo-

. wego umocowania w cźasie przebywania statku poza 
portem macierzyst..ID dla rzeczywistych potrzeb kon
•• rwacji statku lub ' kontynuowania podróży bez 
wsględu na to, czy kapitan jest równocześnie arma
torem fub wla'ścicielem staf)kp oraz czy ' roszczenie 
pnysluguje jemu samemu czy dostawcom, oso.!łom . 
uprawiajilcyxą stateK.. pożyczkodawcom .' lub innym 
łlol1trahentom. . 

Art. 69. ł ' 1. ZaspokoJenie wierzyciela z przedmiotu 
obcl4łonego przywilejem następuje 'w drodze eg~kucj1. 

f 2. . Wierzytelności uprzywilejowane . wynikając. 
I tejaamej podróży zaspokaja aię w kolejności grup 
wyUczonych w ' art. 68. 

f 3. Wi,lłTZ}1elności wynikające z tej ' ,amej podróży 
f ,a.reiflCe do tej samej grupy zaspokaja się w stosunku 
do łeb wylo~o.śei, jeżeU ' ląIna podl~gająea pod~iałowi . nie 
wy.lf,rCZft na uspo~oj,ni. · ich VI całości I jednakże później 
pow.t_łe rOlzczeI).ia wyńi!enione w ,art. 68 pkt 3 i 5 za~ 
lpoltaj« ~lę w' każd'ej z 'grup przed wcześniej powstałymt 

ł •. Wlersyteln'qści wynikle , z te'gp samego zdarze
.·" uważa .141' za po'Vstałe : w tym . samy~ qasie. 

) ...'" 
Art. 'o. f 1. . Przywileje li ostatniej podróży maj4 

,lennhń~two przed przywnej~mI z podróży" poprzednich. 

t 2. Wierzytelności I tej samej umowy o pracę ód
.~c. Ii. 40 . j(i~ku podróży \~a!ipohj_ aię nL równi 
• wł.r.ytelnoŚciam! , I ' ~tatniej podróży. 

Art. . 71. f 1. Przywilej rozciąga się także nat ' 

'I, fracht oraz zrównaną z nimo}>łatę za przewóz pasa'.. 
I i terów, lich' bag~żuz p~dr6Ży, podczas ktgraj po-

wataJa wierzytelność uprzywilejowana. ~ w odniesie
Jt,Iu -do włerzytelno'ści wynikających z umów o - pracę 
wymienionych w ut. 68 pkt 2 - ze wszystkich, po
.róży odbytych w czasie trwania tej samej 'umowy 

- " -s(::, 
",., 

~;: :', 

"'..: ':' .... ..... 
:-: 
.!:::: .. ' , 
..... : 
~ .--,--'-,-
.' .-,.--;:: . 
~-~ .. 

.. 
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, 

• pracę. . 
' . 

. odszkodowania należne litatkowi za poniesióne, a nie,' 
naprawione szkody w statku. jak i za ' straty na 
frachcie, . 

należny 'Itat~owi udział w a'warii wspólnej. o ile skła
d_jlt się na nią nie . naprawione szkody w Iltatku lub 
.traty na fraepcje. . 

wy.nagrodzeni~ . 'ńależne . statkoWi.1 za ratow~ictw?, 
ktÓre nastąpiło w' czasm podrózy. po .odhczemu 
jednak sum ' przypadających 'kapitanowi innyfm oso
bom zatrudnionym w ,obsłudze I-'atku. · 

§ 2 • . Przywi~ej nie ', rozciąg'a Ilę na 
odszkodowania ubezpieczeniowe. 

. Art, ' 72. .f 1. PrzYWileje gasnll z , .upływem 
-jednakże pq:ywileje wymienione wart. 
z u~ływem sześciu miesięcy. 

. - ' 
ł. 2. Termin wygaśnięcia ' prZY.'Yileju biegnie 

rzytelności z tytułu: 

· 1) wynagrodzenia za rat,ownlctwo 
nia ratownictwa, 

I) szkody wyrząązonej zderzeniem .tatk6w 
wypadkiem morskim albo wynikłej wskutek 

' uszkodzenia d~ła ' lub rozstroju zdrowja -
spowodowania szkody. ' , . 

3) odszkodowania ' za ' utratę lub 'uszkodzenie ' 
lub bagażu - od dnia wydania ładunku lub 
albo od dpia, w któ r.ympowinny być wydane, 

4) nalezności 2; czynności określonych vi .art.68 'pkt 5 
od dnia powstania wierzyteln.ości, < 

.' v '/ 

5) innych zdarzeń · - od dnia ' wymagAl'nośd . 
ności. 

) 

I ;; 
§. 3. Przywilej na należno~ciach określonych ·w:' ~~t 

gaśnie z chwi lą ich uiszczenIa". jednakże ' przywilej p 
staj, . w mocy dopóki uiszczona kwota znajduje . 
ręku kapitana llJb innej osoby, która podjęła kW.otę 

rzecz armatora lub właściciela statku. 

Art. .,73. Jeżeli, statek, na ' którym ciąży, 
nie mógł być zajęty na polskich woMch .' 
iub polskim morzu terytorialnym na rze'cz 
mającego . w Po1'sce miejsce zamieszkania lub ' si 
terminy określone w . artykule poprze.dzającym nie 
.kdńczyć . się wcześniej niż z upływem · jednego mie 
od dnit\, w którym, statek wszedł do portu polskieQ,oi 
p6iniej jedną,k ' niż z upływem trzech lat od dnia 
wstania wier:!ytelnoścL 

• I ~_).)_ ~ 

Att. 7~. § 1. Kapitan portu może na wniosek .wierzY$ 
dala zatrzymać tymczasowo na" czas nie przekra żający; 
siedemdziesięciu dwóch godziń Z o wyłączeniem ' dni: .uzna
nych ustawowo za wolne od, pracy: 

l) statek w celu ' zabezpieczenia roszczenia 
od statku z tytułu opłat portowych. szkód wy 
nych ' w urządzeni ach .portowych. dokach lub , 
żeglugowych qJaz z tytułu zanieczyszczenia 

'. wiska. ' . . 

2) wydobyty wrak i inne przedmioty. 
. żeglugę, w cel u z~hezpieczenia 

ich usunięcia, 

ł 2. Tymczasowe zatrzymanie traci moc w razie 
tenia odpowiedniegozabezpieczeniQ... lub w razie ,d 
nania . zajęCia na podstaWie zarządzenią sądowegp .- . 

§ 3. Wierzycie) odpowiada za wszelkie sz'kody 
nikłe . wskutek " ni~uzasadnioneg'o zatrzymimia. ' Ro,sz~:zE,~:t4fl 

.K tego tytułu przedawnią się z upływem roku od .· 

...Lo. . \ J",go powstama. ' , 
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TYTUŁ II 

Armator. 

. § 2. Jednakże za 'Lobowiązania wymienione'w ,art. 11 
f l pkt 1-5 armator ni~ odpOWIada powyżej kwot obll~ 
czonych ;wedlug zasad ustalonych W tym przedmiocie 

t- ~rzez umowę międzYl'larodo-wl!. . 

. ,:. Art. 75: Armatorem jest ten, kto w swoim imieniu 
;~~:·:·uprawla .. żeglu~ę statl}iem własnym lub cudzym: 

~'~'~:'f~l 

f 3. Wobec osób uprawnionych do wynagrod ...... 
szkody wynikł~· wskutek . śmierCi , 'uszkodzeni/l dllł. la 
rozstroju zdrowia armator odpowiadapoDad granic, ...... 
lone w § l lub § 2 . do wYlokości dod.tkowej ' kwo.ty 

Art. 76. §l. Armator odpowiada za swoje, zobowiq
zariia bez ' ograniczenia; Jednakże ograniczona jest odpo
wiedzlćfłność armatora za zob~wiązania powstałe}z ty~ 
tułu : . 

. u_talonej i obliczonej zgodnie z zasad.. umowy 1Ii..
dzynarodowe j. 

. . 

1) wynagrodzenia szkody wyrządzonej osobom trzecim 
9.ziałaniem lub z winy kapitana, innego c .lonka u
łogi, piIoJa lub innej osoby zatrudnionej w, obsłudze 
statku, . 

.~) wynagrodzenia szkody wyrządzonej w ładunku przy
jętym do przewozu bą<iż w innym mieniu znaJdują

;~ym się na statku, 
,A~,)konosa,mąntu, 

4) ,.W!ynagroctzenia szkody wyrządzonefbłędem nautycz· 
n),;m popełnionym przy wykonyw~niu umowy, 

5) "wyd obycia i . usunięcia wraku oraz związanych. tym. 
nal eżności, ' 

:'&l wynagrodzenia za · ratow~ictwo, 
7) udziału ' w . awarii wspólnej przypadającego na arma· 

tora, 

8) umów zawartych lub innych czynności pra'wnych 
podjętych przez kapitana z mocy jego ustawowego 
umocowania w czasie przebywania statku poza por
tem macierzystym dla rzeczywi~tych potrzeb konser- . 
wacji statku lub kontynuowania podróży, chyba te 
potrzeby te wynikły z niedostateczności ' lub wadU. 
WOSCl wyposażenia . bądź zaprowiantowania statku 
przy rozpoczęciu podróży. 

, § ', '2. Ograniczenie odpowiedzialności ustanowlone' vi. 
,'poprzednim . paragrafie nie stosuje się do: . 

, 1) ' zobowiązań 'wY)1ikających z winy własnej armatora, 

- 2} zobowiązań wymienionych w § 1 pkt 8, jeżeli arma-
tor 'udzieli! kapitanowi pełnomocnictwa szczególnego 
do zaciągnięcia tych zobowiązań lub zatwierdził Ich 
zac,iągnięcie , 

3) zobowiązań wobec .. 'tzłonków załogi i In :1ych osóll 
zatrudnionych w obsłudze statku. 

. /' . ... 

. § 3. _Armator, który · Jest j edrioc,żeśni~ kapitanem 
sfatku, nie · może korzystać z ograniczenia odpowie<lzial. 
ności za własne uchybienia Inne niż nautyczne; . ,. 

', "" 'Art 77. § 1: W przypadkach ograniczonej odpowie-
,,'{~.:/:4Zialn-ości armatór odpowiada . tylko. do sumy odpowia-
'-"';:':~' 4~Jącej łąC'znej wartości: . 
~;-i:_·V:~f" . 
};i:: l 1) statku, . 

2) frachtu, z , którym zrownana jest opłata za przewóz 
pasażerów I ich bag:a~l1; }dko fracht ł,ącznie • opłat, 

za przewóz pasażerÓW i bagażu przyjmuje się kwot. 
ryczałtową wynoszącq 10% wartości statku w chwili 
rozpoczęcia podróży, chQćby statek nie uzyskał ład

"nego frachtu, 

Wierzytelności należnych , statkowi z tytułu ll"d~ałi:i 

w awarii wspólnej i ' z tytułu wynagrodz-enid uszko. 
. ' dzeń statku doznanych od cHwili rozpoczęclapodróiy;, . 

a jeszcze nie naprawionych, z wyłącieniem 1ednak 
odszkodowań ubezpjeczeniowych. 

,-
§ .4. Wobec wierzyciela u~ranic_ .. o. Id ...... 

państwo ustanowjJo , grantcęodpowi.edziala~cl ~itH4 od 
określonef w umowie międzynarodowej, JlDlator .t,.. 
wlada tylko do tej niższej granicy. . 

Art. 78. Dla ' ustalenia w~rto~cl statku Jest miaro
dajny: 

1) gdy c;h~dzi. o, zaspok.Qjenie ~o.~:z.;czeń, także . umow· · 
nych; wynikających ze · zderzenia lub innych ć.wypad
kÓw morskich oraz ze strat aw.arii wlpólnej: 

a) stan s~atku w' chwili jego ,przybyda po wypadku 
do pierwszego portu,;, jednak bez u,względnienia 

liJIlniejszeniawartości spowodpwan.j P9źniejlllyu!. 
. o<;lrąbnym wypadkiem IDorakim, kl'ry na~pU 

przed przybyciem statku cło tego portu, 

11) stan statku po wypadku w tym porcie, tv którym 
nastąpił wypadek, w czalie postoju statku, 

2ł gdy chodzi o zaspokojenie rOlzczeń dotyczących ła
dunku lub wynikajllcych I konosamelltu, a powIta
łych z innych przyczyn lut ' wymienloae . w pkt 1 -
Itan ' 'S'tatku w porcie przeznaczenia · ładunku lub w 
miejscu przerwania podrÓży, a jeż_U ł.dunek był 
przeznaczony do różnych portów - stu statku wt 
pierwszYm z tych portów, . 

I) We wszyltkich Innych pr.ypadkach wymieniGllyeh 
w art. 76 f1 - stan statku w chwUł z,akończenia 
podróży. 

Art. 79. ł 1. Wierzytelności powstałe Il tego lamego 
wypadku, a jeźeli wypadku nłe było, . wlenytelńojcl, dla 
kl6rych wartość statku określa IIę W tym, lamym porcie, 
ue"ltniczą w podziale. sumy należnej od armatora Ito
lunkowi:> do wysokości każdej z tych wiersytelnojd,v 

f 2. Wierzytelności osób uprawnionych 'do ' wynagro-
4zenl. za szkody 'wynikłe ' wskutek śmierci; uszkodzeni. 

_ etał. lu'b roistroju zdrowia w następstwie tego samego 
wypadku uczestnicżą w podziale dodatkowej kwoty prze· 
widzianej' wart. 17 f -3. Jet.U kwota ta ale wy.t.n~ .. 
Da zalpokojenie tych , wierzytelności, , ntezaspokojcm& 
Ic::h część uczestniCzy wraz z innymi' wierzytelności .. t w 
podziale sumy prźeznaczonej u / pok~ pozOltałyC~ 
szkód. 

Art. 80. Poręczenie lub zabezpieczenie zlożone pru. 
armatora . w wysokości jego ograniczone! odpowiedzial. 
Il~ct służy wszystkim osobom, wobec ~t6ryć:h Il1Óter 
korzysta z ograniczon_j odpowIedŻlalnołeł. 

Art. 81. Przepis" o ogranlclIOaej ocI .. wtedzi ...... 
armatoJ;a stosuje się odpowiednio dQ włałcłdela . statku 
Oraz do czarterującego, /jeżeli są odpowiedzl.lnl z jednego 
I ·tytułów wymienionych wart. 16 · ' l. 

.C 

/ 

\. 
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Kapl!tiID ~tltą. 
,k, " 

i .~ i , ' ___ ;:' " _~ .. ; 

Art. 82. ł L KapitaIl sp~awul.kier:oWIDlctwo .~atl<\l. 

fi ,2, WszystlUe osufiy żn jEf\l-J\'ee 'tł'ę Dl 8ta1ti o
, wf4~ne. są p0cl}lonądkowa;K .~ ~riId;zeni0m klipi~a 
>wy4'laIllym" w celu zapewn:rell,ia be%pie€zeń5twa ! r>0rz~ ku 
na Itatku'. . . , . 

'3, Kapit!lD jest' władny w czasie pod"róży zatuymd 
WO&ObIllymi 'pdllile~eDl!U1 0s:ob4 .. - itt~ ~ " mch~wanie .1ą 
Jlłt ~atku ~i.Q1Jlaiih hRpie~zenlhiN .t_u •. tuMi. l, ,Dal.
aja, D~manie m<Wt!! tmWM. naj, !li dOlcmau: Pl'Slfby
era atatku do najbl~<o< PCIł!ta JOlltksi~.o ... dcl Jadu 
p.i\~wa. kt6rego 'obywatelem jeat osoba zatrzymana, 

~". (ych grapicpcł,l~it-aI\' . I!loże w \ ,imieniu 
1 ,ainteiesówanych ładunkiem dokonywać ' poża 
Dlac;ierzystym ,!=zynnpścl; pntWIlych ,ora,z . : p'o~ywać . 
p.ozywanym. : 

:' §; 2" Og,ian~enie:. usta:wowętJ~, IolInQcQw<lJ;1ia 
dokonane ' ' przez anllCit.óra . -lub '~iaintereg.o-waiiych . . 
~1am, ma. .w.ek.j~]ja.~)! nii~d:i:y ·tymi · ,?sobąmJ a ~ k 
:nem~nr!e~Q.hec.OSQ:b trzedch. leż~di, og,ranicz~ńie to: 

. A~~. 88.ł 1. ' Ką.R,itan statku bqdącego po~a 
macterzystym uP.1'!l'(wni'0ny jest' de zae~frni 'ł!' i, " .. ,n"""" 
arm!l:tbra: p0f}r,czek araoz , dokEJnyW'ania Vi! Jeg6' im] 
c:zyrmdśd nt. kredyt tytko' w granica:<:h nieod~®wi\ 
trzeby 'l naprawy statku, uzupełnienia załogi. ( 
.t«tm I l 'ub: kontYIB<'I',l'OmaIrla pod:ró11y .. 

ł ~. W granicach ~kreŚronych, W§" 1 , k iiQ.i:lan . , Art. 83. f 1. Kapitanowi nie wolno opuszczać' "tatku. 
kt6ry 1'majduJe się · na morzu lub kt6reaui. zagraża Jakie

, tol-wi~: '.nfebezpi'e€X ńsliWe-.,' '(fł'l!)Jh t .e> ~~a . tego. bez-
, ~r.df!~·; konfe-ezri~-sl. ' .. ,~ , ',' '.; '. 

nawet sprzedac , zbędne ' przynależności' statKu' hib 
· częŚĆ ~ywn9śc1, jeżeli óczekfwanie na zlę-Cex1fe' ""..m''''';Ai'A 

· lub' .'fr~funduS:Z~. olf ·' ni'eg.(I} jest n'i<em<YŻliwe-JQb n{~it'el'ovl'ji;:~~ 
"-

' t 2, Kapitan 'obow~any ' 1.~t, ołQbiście pro-wadzić 
.tateł prZ)" 'w€hodzentu; dO' portów; lŁa:riiM'Y' ł' rllę'kr.i~W'y\
chodzeRruz n.ich oraz- ' Vi' o~br. port~w; jd r6wnie* 
.... iaw'Y6 priypad'ku naslTWllllfCYm szczeg:ćiTne> ttudnoścl 
lub nleb'ezpfeczerrstwa. 

§ 3, Kapitari obowiązany lut k,ór:t.Ystać z, usług pUo
t. lub holownika. gdj wymagak t.~o'''prze.Dis,y. fub bez

. pleczen stwo statku; Korzystanie . ; usług pi'lbt'a nIe zwal
nf'/ł..' Klł'pi;tan'& 00 ('1bowią~lII wy.mIenlone§-0' , w' , II 

, l ,' 

Akt. 841. ir, ~lfpitlm oo0W>fIlZlmy ret: d'odl~ać .ta
rannośd .umiel-ln'ege kaFiltan.. . lłat'iru' P~V W91.Yitk1ch 

' ca}"Jl'lIośct'ach Smżb(!)wy;cn., . 

f 2', Przed rozp~czędem. 1 w wsi:. ~óż.y kapitan 
• bowiązany j&i~ dbaĆ. aby ~at.t ~jł' zd'atny do teqJugi. 
a w .zc:z;eg61na§ci. «by adpo,wl'a~ł, wyi!ratplmam, wy1Iłka

)4cym z przepis6w t usad d'obr.! pr.kfykt morskiej co' '0 bezpiecz.ństwa. obsadżenia właściwą' , ufcrgą. nalety
tego wyposażenia i zao.patrzenla. 

' APt. U f ,1. K'cYp~ , 000._zalLY jest: d,lłK. lJyI ła
'UDał, był na:ffiyd. ulacl!&wlII1t P ~Zl!my GlTaz 

Jwytadawany. chndrib~' a.y;nll'ółd f. IIow1ellznn-$. aw~om 
, tnidiłł,eym ~ z'dW1Gdewe . tll'lhlmł uy>nn!0ŚItiam:i. 

f, . 2. W c •• 'ia pOO];óźi- bpi.tan.. 0.b.o.wiąQlany je.5t dbać. 
MJł dunek Dla u~l uuk'O.dunll lułi ut.Ea~ Qb.a..wiq-11&, J •• t JWllo. pode.pn'Q,waŁ dsłałaD.,ta; k.onięane dlaJ za
~,~ni~ b:lŁe.te,só·W QSÓa, :t.l.ntlltesQWaIII.~ n. ładunkiem , 
•• w mia~. ~ści. UlWfadlllllli~ ~ Ol. sz.cze.qćlltl.ych 
__ mach 4ot~ąc.yc;:h ładunkw.. . . 

, Ad,.. 86.. w: tazie zag.rQŻenia. WI:l;jjenue.g,lil ruJ]) b1nkady 
portu przeznaczenia kapitan obowiązany jest zaw,iną.ć, do 
najbllźsz.e.{lo bezpiecznego pqrtu -:- o ile .to możliwe, do 
p6rtu p.austwa zapr,zyjaźniOliego ~ . i. przedsię,wtiąć wszel- · 
Ue środki potrzebne do ' ucnronienfa s~atkr> oraz zna idu
jltcych się,. tHi nim osób, mienia i d-tJKflmeotów, przed:, za
w.ładnięciem p.rze.z nieijlrzYiaciela fuk pIZe(;! innym nre~e:?c 
pleczeństweID wojennym .' ' ' ", 

Arf; Irr. ł l'. Kapi't'a'm s&tw Jes.1; 'l! m6ą wawa 
'Prsetfsta,wtcielem armafora r za.tnt'eresl!JWc!'H!yctJ.' ·ł'crcl'unWielnJ , 
W .łtkT~sre zwy}Hy,c::l1: spraw ZWtąZiff111lm ?; woylhJfl'y''l"am,effi\ . 

, teglugi oraz ~wylHym zoarxąd'em S'ua't'ki"elD V ~kiiem, 

.. 13;.,.' Jeżeli w czasie poQf6il)l . nie zdołano ' w 
.poso~ uzyskać środków koniecznych do lejz.a'kóń 
kapitan - po uprzednim, jeżeli .to możliwe, zasj:ę9IoJł!~;ttł§~ 

. w.kaz~wek frachtującego .i armafora - ' rirot-e 
n .. , ład\urlttr '. ŻlI.sta'W, a nawet ltprz.ed'ae częśĆ'Jad\Jn>ku , 

.. § 4. I?Iz')I dQaorze- ś'rodkó;w dla uzyskani!l fundup~:~\II~ł~ 
p.auzef:ln;ych. de Z1lk.finczenia. podrói.y, 'kapitan n ,n·"y·w' '1,,'1''''''1.-'11 

1 •• tk:!.er.OJ&aa się, tym" bY,. strata wynikła dla a , 
L zainteI:esowaTh)tG:h ładunkfem, była jak. naJmniej;S.za. " , ' . 

Ar.L łUŁ l r.. Jeżeli na statku znajdują,cym si ę, w 
4r.Ó.ży wxcUfPalŁ~ się. zapasy; .. ż'iwnQści. kapitan ma 
wo. po wysłuchaniu opinii rad.y. załog,owejJ. . 
w celu równomiernego Tozdziału - \ekwizycję, 
!1fC&g'Ul się- na. ' sfJa.Ilk.u. łathtrrku, kt!t\u:y; mQie, być . 
dla wyżywi~a;,. al w ta7lfe' ostatefl2l!Ie-j; kBłlieczn<&śtti' ~akł., ... 

• . "t',-,,;;}:-,.,. 

rek.wizycrMł. i;WWJlDś€i uosób znajp.,N.ią;cxen,się, nastatki~/ . .i 

, ~ l. WaJItmść ziHekrwil'QWdąę.g,(i)' ł~~u. 1Mb,. Ż:yWlrr9Śąt~ 
Q00Nwr.ąaaay j~ Wwaa.g;lH;JQzit- ,aLmator. ',,>~,~ 

,-,,/.":;, 

Art. gO. § 1. Kapitan jest obowiąz.a.p.}t ru.eŚ:Ł wszęlJr:.<~~ 
pomoc ' ludziom znajdulA.cym się n~ morzu wniebezpi~~~~ 
czeiist-wie, j'eżeFi ud'ziel'enfe teI pomocy rri'e' rraraia rra' ł>~:fi 
ważne ' niebezpieczeastwo tego statku r est1b znajdujl(~ 

· eycID się n& trAm.. , ;.,'~;f! 
r !'~~A 

§ 2~ AI:ma.t.ar'. nie odpowiad'a. za. narusz.enfe tego o;bOO'·Ą 
wiązku przez kapitana, . ",j':1 

ikf~ 91. fI., K.a'pitan f,est obowią;z.any przedsię;w<il,J:~ 
wszystkie' środki dla uchronienia statku qr'az Z'11a..fdhJ(~;:~ 
cych się na nim ąsÓb i 'Iaduhlu przed szkodą, ' .' I-::~ 

" i 

§. 2 .. . Jeż"eJi statkowi grozi zag ł-ad a. kapitan ' obo.wl.a~ 
zany; j,est. najpierw zastoso~ać , wszelkIe. dos!ę.p1)e Di'f~ 
&r.Qd ,~ dla QEif.ten ia ,g,a,9'ażerdw,. a' nas.tę.p:nie' ~łog;i,l5,.~±:~j 
tan,' QPusat:za. ~k, JpR'O 0statm. czuwając, nad oealenl~~ 
tei-ell: j,eBt to lru)~iwe.. dziennilio.W'., daRumrnf~. ~p,.~ 
kosztown'ości i Rasy ' statku, .. , . ~~ 

'. . . ' . .~ 

· ~1!ł. 9f.l Kapi~ sl!atkiUl z:rrif'j~,jąfteg,EJ: się w 1'li:e b:e%~i~łi 
-CZ'e!1!Jltw-i-e. pGJ IllJ!Il\'0zMJąłfeniw,się ' Z-e' sfatkamii. lrt<'ke o,dp~~ 
w,i~ief.y! n~ fega wE!'ÓwaIl1i~ Qc J!>0IJroE: ... mł!' pFawtll\ 'lażąd"tv~ 
&fuy W5~a~my;pr.ze'l lrleg <iJl statek lulJ> sfaWl \idtzieii!r ~.<;~ 
pomocy. . . . - . . < 

, 
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Arl. \łJ. ~ I. -o każdym pr~ypadku urodzenia lub 
śmierci ,na statku wczasie podróty kapit~ sporządza 

. ,wzmiankę w dzienniku , okrętowym oraz protokó,ł. a w 
" prz,ypadku ' śmierci ponadto,' zabezpiecza roienie ' pozostałe 

po zmarłym. ' 

§ 2. Kapitan zgłasza urodzeni. lub zgon na Itatku 
UIzędo}Vi ,stanu cywilnego pierwlZego portu polskiego, do 

, -: ' ~tóregp statek zawinął. a za granicą PQlskh!mu urzędowi 
. kon'slIlarneinll. ' , 

" , '§ 3. Test.ament osoby Zmułej na statku I akt ubu-
pię.czenia ' Jej mienia hpitan przekazuje sądowi rejono
,wemu właściwemu dla pierwszego 'portu.. polskiego, do 

. '. f', którego statek zawinllł. a -za ' granlcll polskiemu urzędowi 
konsu larnemu. 

" ,~, 

, Art. 94; W przypadku popełnienia 'na statku prze-, 
stępstwa , kapitan obowiązany jett sporząds:tć szczegóło- ' 
we zawiad omienie o popełnieniu przestępstwa. przed.i.
wziąć odpowiednie środki dla zapobieżeniauchy!.eniu II. 

• spra wcy ' od odpo wiedzialności kar.llej. zabezpieczyć do
wod y i stosownie do okoliczności przekazać sprawc. 
w raz z zawiadomieniem , o przestępstwie właściwemu 

organowi ' w pisrwsz.ym. ' porcie polskim, do którego st. 
,' tek zawinął, lub . napotkanemu polskiemu okrętowi wo

jennemu albo też powiadomić o przestęplItwie poliki 
u rząd konsularny ,i postąpić zgodnie z jego polecen~m. 

Art 95. , § 1. Kapitan obowiąwny jest zawiadomić 
, właściwy miejscowo polski urząd konsularny o przybyciu 
, statku do portu zagranicznego, chy ba t. zachodZ4 

szczególne' przeszkody lub trudności uniemożliwia ląc. 
zawiadomienie , 

§ 2. W przy padku zawmlęc ia sta'lku do portu zagra
nicznego kapitan obowiązany jes t przedstaWić polskiemu 
urzędowi konsularnemu na jego żądańie dokumenty 
statku . 

\ ' 

Art. 96. ~ 1. Jeżeli statek, osoba ' na ' nim przebywa
jąca. lub ładunek uległy wypadkowi powodujłlcemu 
znaczną szko.dę albo. 'istnieje prawdopo.dobieństwo, że 
szko.da taka nastąpiła , kapitan obowiązany jest w ci-ągu 
dwudziestu czte rech godzin od chwil! przybycia statku 
d o pi erwszego portu albo w ciągu dwudziestu czt.reeh 
go.dzin od wy padku , który ~astąpił w porcie. zgłolit 
p rotest morski : w kraju - Izbie morskiej, a w porcie, 
w którym nie ma izby morskiej - sądowi rejonowemu, 
za g ranicą ZliŚ - po lskiemu urzędowi konsularnemu . Je
żeli to Jest niemożl~we. kapitan pone jmuje czynności nie
zbędne dla ustalenia okoliczności wypadku i ząbezpie-. 
czenia do.w,od ów w trybie przewidzianym prawem miel-
,sc!,wym, ' 

§ 2. Ka pitan obowiązany jest przy zglaszaniupro
testu przedłożyć listę zało.gi oraz uwiedytelniońy przez 
siebie wypis z dziennika okrętowego ze szczegółowym 
opisem wypadku, a W · razie taginięcia dziennika okrę
to' .... ego - szczegółowy ~pis wszystkich oko.liczności wy-
padk u, . 

§ 3. O rgan przy jmujący protest w mi arę m oz nllści 
zawiadamia Q terminie p rzyjęcia ' protestu osoby zalnte
reso.wane. 

, § 4, O r'gan p l z yjmu jąc y protest spol ządza' prot o. kół, 
f;- .w" 'któ rym zamieszcziI ' zezni1 nia złożone przez kaprtana 

i; czlonków ;za łogi wskazan~ch ' priez kapitana. W miar. 

" 

/ 

---------------~----------------~---------

potrzeby 'po, Ich zeznaniach ,należy w protokole zamlesc i4 
dodatkowo _ zeznania Innych członków załogi przesłucha. 

nych - według uznania organu przyjmującego p rotest
n. wniosek osób zalnterelo.wan ych" O pn:y,jęciu protestu 
organ sporz4dzaj4cy go , umieści wzmiankę w dzienniku 
.krętowym. -

Art. Ił!. f 1. Kapitan obowiązany j •• t niezwłocznie 
Jole wypadku mor-akhil przesłać- do laby ,moi:s~ej zawiado
mienie o wypadktr. wlkutek' którego pows\ało poważne 
uluodzeni. lub utrata statku lub 'ład-unku, śmierć lub 
poważne uszkodzenie ciała. jak rów'nież o każdYm wy
padku zdenenia. wejścła ' na mie1izn4ł lub pożaru ' na 

. s.tleu • 

t 2. Kapitan obowiązany j~st na ż1ldanie izby mor
.ki.j lub urzędu morskiego udzIelić 'wyjaśnień ci kattlym 
wypadku inor.kim. ' , 

T YT U I. IV 

Umowy. 

DZIAŁ I 

Przewóz ładunku. 

Rozdział 

Przepisy ogól08. 

Art. 91. Przez umow4ł przewozu · ładunku przewoźnik 

podejmuje się za wynagrodzeniem przewiezienia rzeczy 
drogą morak,. 

Art. 9G. Umowa pr:l.ewozu ładunku może, 

1) stanowić. 1e przewoinik odd~ całą przestrzeń albo 
określąn, GS4ŚĆ prżestrzeni ładownej statku pod ła
dunek na po.dróż lub n.a czas (umowa czarterowa), 
albo 

Ił bez takiego postlUlowhmia dotyczyć prz8woau po .. 
sSClzelćlaycA rzełlJry lub ładunku okrejloBefo według 

, rodzaju. i}oŚf!l,miary , lub wagi (umowa bukin gowa). 

Art. 100. ł 1. Umo.wa e rzewozu okreila stosunek 
pomiędzy przewoźnikiem a frachtującym (cza rterującym 

lub bukujl!\cym). 

t 2. Każda strona może żądać potwierdzenia urnowy 
przewozu na piśllłi •. 

§ 3. W wykonaniu obowiązku frachtującego może 
ładunek doatarczyć , przewołnikowl inna osoba (zała

dowc.) ~ przepisy odnoaZ4c. si. do u"'dowc:y majII , za." 
stosowanie do . frachtujłlcego, który ' sam dosta rcza ładu: 

,nek przewoźnikowi. 

Art. 101. Frachtujący może bez l zgOdy przewoźnika 
odstąpić swo.je ,prawa z umowy przewozu olOhle trzeciej'l 
po.zostaje jednak o<lpq,'\\ffenzialny za wykOllanie umo.wy 
solid arnie 7 osobą, kt6'rej swoje ' prawa odstltPfł. 

Att. t02. § 1. .Jeżeli ładunek ma był , -..clług umowy 
czarterowe) ,przewles:1ony okr.łlQftyni ...atehlt,rze- , 
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woini" może .załadować go rta inny śtatek tylko po uz.y
.kanlu zgody czarterującego_ 

ł 2. Pay prt:ewozie na podstawie umowy bukilłi}c
-.ei"..woźnitma , praVH) - w braku wyraźnego ukozu 
w umowie - uatąpić określony w ' umowie s-latek innym 
.taWem tej samej kategorii, zdatnym do przew<Qzu bez 

, .pótni_ia:1 iGbowi14zany jest jednak podstawit statek za
łtępc3f w " lł1D6\'Wionym terminie i'Eawaadomłć o tym. hu
:ku1.-go,. 

Ad. J03.. • 1. Roszczenie z umQwy pIzewozuprze
.d.awm.się .. upływem dwóch łat od dnia wymagalności. 

I 2. Ronczenia , do przewoźnika związane z ładun
kiem, wynikaj,c~ z 'konosamentu, ,przedawniają sią z upły- 

w.~ roku od dnia, w kt9tym ,wydanie ł{idunku 'nastąpiło 
lub J:Dłało nastIlpić. Ter~in ,ten Jednak Il),.o:Z:~ _być ~ptzed1u
łony w drodze porozumlema stron zawartego po zd arze-
niu będlłcym Podstawą powództwa. ' 

I 3. Powództwo ' o odszkodowanie przeciwko osobie 
trzeciej w Sprawach. o których mow~ w § 2. może byó 
wytocaone nawet po upływie roku w te~minie określo

-nym w przepi.sacho przedawnianiu roszczeń. nie krótszym 
Jednak niż trzy miesiące od dnia. w którym osoba wystę
pujlłca'z takim pow{jdztwem z~spokoiła roszczenie lub 
otrzymała ' pozew wniesiony przeci~ko niej. . 

" ł •. Przepisy § 1-3 mają r6wniez zastosowanie do 
aporÓw iniędzy jednostkami gospodarki - uspo'łecznionej. 
podlegających orzecznictwu 'panstwoWego arbitrażugospo
darcugo. 

Ari. 10.4. Przepisów niniejszego działu nie stosuje 
.ię do ,przewozu przesyłek pocztowy<:h. 

Rozdział 2 

, laład'OW1luie nil statek. 

Art.. l05.Przewoźnik .obowiązany Jest d.oło:iyć nale
*ytej ataranności. aby , przy rozpoczęciu podróży statek 
był zdatny do żeglugi. wlaściwie wyposazony. zaopatrzo
ny i obsadzony załogą. a ponadto. aby jego ładownie. 

ehłodłll*, lodownie oraz wsz--ełki-e inne pomi-eszczeni.ą. w 
kt&ryeb są ł-aoowan-e lewary. były ptLed rozpoczęciem 
podt6typrzygo't1YW'lUl-e i doprowadzone do stanu odpo
wiedniego do , przyjęcia, przewozu i zabezpieczenia ładun
ku łiolownle do jego właściwości, 

Ari. .106. Przewoźnik obowiązany jest podstawić 
Itatekgotowy do ładowania w' ustalonym miejscu i cza
.ie or-.lpozo-stawić gQ' tam pf'..i-ezpr,.(ew~dziimy okres 
ładowania. a gdy został umówiony ' pr7Jestój: - także 
prus okres przestoju. ' 

Alt.. 107. f 1. JeŻi!łiniE .u,mÓwiORO miejsca ładowa- ' 
.. l .. Jnewotnik. poftstawi statek w zwyczajowo przyję
tym 1Ilht}s,cu łedowenia lub wyczekiwania~'. 

t 2. Jeżeli przew,óz opiera się naumowi,t czartero
.... j, ~ew.inik obowi.ąta.I'lY jest podstawić slate'k we-
4JlW W;wk.aeniill czarterującego w: miejscu odpowiedni~. 
b.eę1eanym idostęPnym . bez ttudn.ośddla podejścia 
.tatku. jego poz0Stawa.n.ra t.am i wyjścia z hld-unkiem 
bez przeszkód. Jeżeli jest kilku czarterujących. którzy 
lU_ ~i .między sobą miejsca ładowania. lub jeżeli 
~pow.l~ nnej~c:ł' ładowania nie wstaJo przewożni-
ltow1 -podane, przewoźnIk postąpi ' zg 00 nl-e z§ L , 

§ 3. Czarterujiicy moZe niezależn1e ' od tego, ciy 
mie.jsce ładowania n"sla10 w umowie ustalone, domagaĆ , 
się od przewoźnika - ZA zwrotem wszelkich zwiąw.nych 
z tym kosztów - prze1lo1owania' lub " przęclągn1ęcia 
statku z jednego miejsca na drugie, chyba ~ept%ewóz otl
bywa się ,statkiem abslugającym .lini'ę r-eg,ułarną. ' 

§ 4. Jeżeli. 'przewóz ~p:ie'la , się na umowie 'I bukingo
wej, bukującemu przysługują uprawnienia okniślone w 
§ 3 tylk'o wtedy, gdy przewiduje je umowa lub zwycżaL " 
stosow.a;ny w danym porcie.. " 

ArL 108. ł 1. Przewoźnik Jest obowiązany zawia
domić 'na , piśmie .czarterującego o podsta wieniu goto.'wegó 
do rozpoczęcia ładowania statku w ( miejscu" o ' kt6ryni 
mowa wart 107 § 2, a jeżeli miejsce takie nie zostało 
przewoż!likowl wskazane -..: ,w miejscu, o ~tQrym UlOWA 

wart, 107 § 1 (nota gotow-Dścij; jezeli czarterujijcy wska- ':'" 
zal załadowcę. przew<lźnik zawiadamią: załadowcę . 

'§ 2. Zawiadomienie, które w chwili Otrzymania gG ' 
nie odpoWiada rzeczywist~ci., uważa się ~za niedokonal:ie, , 
,a przewoZnik odpowiada za wYnikląstąd~zkodę. ' -

§ 3. Do okr,eśt-enia dni ora-z y'odzin. w których 'Za- ' 
wiadom-ienie uwaza się z~ skUtecznie dokona.ne, stoS'Ujt 
się zwyąaje prży;ę1e dla. tej czycncrśd w danym.pet.ci,. 

Art. 109. § 1. Okres ładowania określa umowa 'czar
ter.owa. ar ]e,że-li nie zawiera Orla postanowt-en,iaw tynt: 
przedmiocie - :zwyczaj ,przyjęty W, danym f)'Drd:e. Obeł 
ten ' oblicza się , w-edlug dni ' iyodzin roboczych p-Qcz'Y. · .~:: 
nają<: .od następnego dni. a po złożenili noty got:OWc6ŚCi.\ 

, (2. Do okresu ładowania wlicza się pr~erwywYwo. " 
lane pnyczynami żacll'Od-zą<:ymip.o 'Str'oru~ ł:rachtując~gt, 
łui;) załadowcy. jak r.JWnim czas użytyn.a 'pr:rlehoI..owa~ 
nie lubprz-eciąrgnięde statku :i jednego miejsca na drugi. 
stosownie do art. 107 § 3, ' 

§ 3. Do okresu ładowanifl nie wlicza się pn.erw wy
wołanych przyczynami z-achodzącymi po strońJ.e pi'zewot.,; ," 
nika. jak r~wnież przerwspowodowanychaU/łwyUz, ' 
albo wanmkami, atmosfe-ryczn.ymi .lZagr4Żającyini łaciun
K<owi lub prawidłowości bądź 0ezpieczeństwu ,ł-adowanfa. 

AIt. HO. § L Strony mogą w umowie czarterow*ł 
przewidzieć, Że stalek pozostanie wporcleponadobe. ' 
ładow,ania {przestój statku). '.-' ( 

-§ 2~ Jeżeli wnOW4!' nie lista la okresu prZ'8S~oj'\1 statku,: 
przyjmuje się, z-e okres teli wynosi czternaście dni.Okre. 
przestoju Qbliati się wcEldłl1g 'bi€żących dni i godzin. Do 
okl'es'U przestoju nie wlicza się jednak przerw clpOWOO'(). ;; 
wanychprzyczynami zachodzącymi wyłącznie lYO str,oni. 
przewożn ika 

§ i Wyna9~odz-en.ie nilł<eme przewotnikowi. zaprze_ 
stój (p~€slojowe, 'Określa umowa, li jeżeli nie 'Zawi~r. · 
ona p~tanowiełłiia w tym przedmiocie - zwycia1. W bfa~ 
ku sbl)v'ek zwy~tljowychprzestojoweołtreŚla.lę mmlł ' 
wydatków przewoźnika na utrzymanie statku izalogi : 
przez <!lkres przestoju. 

§4. Jeżei w umowi e nie przewidziano plZ'e&oJu, 
a stat~k p() upływie ,okTesu lad.owaniazostaje pT7Jetrzy- /, 
many . w ' porcie z przyczYl} zachodzących po stronie .:; 
frachtulJącego łub ,ZałiłtJowcY.f>r,z~woźnik ma prawo dOi -, 
wyhagtodze'uia szkody wyrządzonej pi:zetrzymań~m . 
,statku . I ' ~, ' 

~ .1 , 

, I 

.•.. 
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, ł ;), Uo. o.dszkodowa-uia. prze,widziane.ll-O . w §, 4 prze

' woźnik ma prawo również ' wted-y. gdy siatek z przyczyn 
•• chodzących P,Q stro.nie frachtują,cego lub załadowcy zo
staJe przetrzymany W. porcie pOImd okres: przestoju. 

.Art. lU. Przy przawQ,ue na podstawie umowy bukin
,owej przewoźnik', powinien w odpo.wiednim terminie u
wiadomić frachtująceg;Qo. czasie i miejscu ładawania 

statku, Zawiadomienie takie jest zbędne. 'gdy c~odzi . , ) 

• statek obsługujący linię regularną. chyba te termin 
ust.alony w mzk ładzie rejsów nie będzie milgł by~ do
~Zymany. 

Art 112. Frachtującemu przysługUj. prawo dostar
:częnia w mię,jsce ładunku określonego umową .,..,.. innego 
od:~owIedniego ła~unku~ którego. przewóz afep'qgors.ży 
'po:ł~ż-e:nia pnewO'jRi-ka f innych frachtujących. PJ:A!cht na

' t.żny przewoźni\owi .za przewóz takiego ładunleu . nJeJ 
moż&byto nł.ższy od fra.chtu umówionego.. 

Art. 113. ~. 1. Pc upływie okresu ładowania I prze
, .łoju przewIdzianego w umowie czarterowej albo. pc 
ui)fywie ustalonego w umowie bukirigowej t'erminu do-

' ,. tarczenia ładunku przewoźnik moie wedłUg swego uzna
nia rozpocząć • podróż. choćby nilwet, umówioay ładunek 
n-ł.zosta~ dostarczonYI przewoźnik zachowuje prawo do 
f~c:h;tu przypadającęgo r6wnIeiod ładun.\tunle zaJado-
wane.g;o (martWy ·fracht). ' 

ł 2. Należność przewoźnika I tytułu martwego frach
tu- ulega zmniejs7pniu 'o sumę frachtu uzyskanego przeJ 
przeWOŹnika za inny 'ładunek przyjęty :de przewozu Vf 

DiIejsce ładunku nie dostarcroneg:o. 

Art. 114. Jezeli wedłu.g umowy czarterujący roz.po
J'Sqdza całq przestrzeniq statku. przewoźnIk.. rachowuj,o 
,rawo do całego frachtu, jest natądanla .. cza.rterujllcego 
• bowiązany , 

() rozpocząć ' podróż nawet przed um'Ówłonym terminem, 
choćby ładunek nie był ' jeszcz,e w całości załadowan.y, 

2) przyjąć d,o przewozu ładunek. d.ostarczony muprżtid 
upływ'em okresów ładowania lub pr"'toju, chOĆby 
nawet przyjęcie łzaładowanie ładunl:u mogło spo

" wodować zwłokę w t.ożp'oczą.ctu podr6iy. nie dłuŻIZł\ 
jednak niż 14 dnil nie narusu to przepisów art. 110 
ł 4 .i § 5. ' 

Art. lU. Jeżeli wedfug, umowy czarterujący rozpo
rządza częścią przestrzeni statku, przewołnik może odmó
~tć przyjęcia ładunku. którego uładowanie, po upływie 
1,lstalonego okresu ładowania mUllałoby , wskutek z.włoki ' 

cz?rter!ljącego spowodow~ć przetrzymanie statkul pómi
mo odmowY: p~zyjęcia, ładunkU~TZewoźn:fkowl nafe,tYli, 
cały fracht:, ' 

' Art. 116.§ L Czarterującemu, . chOĆby według urno.
"wY .. rozporządzałcałł\ · prze'śtrzenllł statk.~:, wolno .Iwoim 
ł.adunkiem· Z'ajmQwat tylko·'przestlzenie L powierzehnle 
pu:ezmac;-um,edo teg'o , ce~~.-· '. ' 

. § 2. Czarterujący może ' illdat st0sown_go obniżenia 
l frachtu 1. wynagrod'zema 'szkody, jeżeli przewoinłk ' nI:. · 
~dca do lego rozporządze-pia określone.] w ' umowie prze-
strzeni.tatku. ;,c 

Art. ,117. § 1. Frachtujący obowiązany jest nil Iwój 
koszt dostarczyć ład,unek do statkU wzdNł jago. burty 
w taki sposób. aby umożliwić prawidłowe l 'odpowiedll.hl 
załadowanie. 

f 2. Na towarach łatwo zapalnych; wybuchowycłt lub 
-w inny sposób niebezpiecznych frachtujllq obowi,ley 
jest umieścić odpowiednie oznaczenie ich jako $be .. 
pfecznych oraz podać przew;ofnikowi połl'1'lebnełnfor

macje o właściwościach towaru. 

i 
§ 3. Oddając do przew.pzu rzeczy. z którymi należy 

obchbdzić się w szczególny spolób.frachtuj,cy obowiq
zany Jest umie~(lić na ntchod.powiednie o.aczeni. ł. po
!nformowaćprzewożnikao. , ich . właściwościach, ' 

.. ' ~~, . 

, Art. 118. ,§ 1. Praclł~ujący obowtązan} jes,t 'd.osrar-
c:&yt Przewoźnikowi wfi właściwym czall. dokumenty 
dotyczące ładunku. potIzebne do jeg.(\) pr .... yto~u. 

§ 2., ; : f.tachtujący odpowiaqa za szkody wynikłe ze 
zwłoki w' dostarczeniu. I nieprawIdłowości lub nledokład. 
ności dokumentów przewidzianych w §1. 

Art. 119. fI. , Frachtujący , odpowiada. wobec prze- . 
wożnika, II. także wobec pasażerów. załogi i włałcicieU 
innych ładunków za szkody spowodowane niedokładnym 
lub nieprawdziwym ołwiadczeniem dotyc~cym: rodzaju 
lub właściwości ładunku, ' 

§ 2. Odpowiedzialność określoną w t lponoll także 
załadowca. jeżeli złoienie niedokładnego lub nieprawdzi
wago oświadcz..nia dotyczącego rodza ju lub właściwości 
ładunku nast~pno z jego winy. ." 

Art. 120. FriKhtujący jest wolny ~ odpowiedział

noja! za szkody wyrządzone przez ładunek !lIl.wożni-, 
' kowi łub statkowi z Jakiejkolwiek przyczyny bez }ege 
winy. 

Art. 121. § 1. Przewoźnik obowiązany jest c1ołożyć 

naletytej staranności przy załadowaniu ładunku na 'atatek 
oru dostarczyć odpowiednie podkłady. prZegrody. maty 
1 inny mat~r1a.ł konieczny do' prawi,dłow,go' i odpówled
niego załadowania oraz rozmieszczenia I zaoezpieczenia 
(zasztauowania) ładunku. " 

§ 2. Ładunek umieszcza się nil statku według uzna~ia: 
przewoźnika; umieszczenie ładunku 'na pokładzie wymaga 
zgody załadowcy. chyba że chodzi o ładunki : . przewożone, 
w k.ontenerach zamkniętych przyjmowanych na. st.atek 
przystosowany do takiego przewożu lub o ładunki; które. 
zwyczajowo 51\ prz.ewożone na ' pokładzie. 

f 3. Koszty załadowania '1 zasztatiowa1iia ładunku nt. 
.tatku obciążaj" priewoźnika. . , -

Art. l22. § L , Przewożnik. zachowujęc prawó ' ~o ca
iego ,frachtu. ;noże ' według swego uznania: wyładować.Ja
dunek ze statku. zniszczyć ladunek hlb unieszkądllwić ~go 
bez obowiązku wynagrodzenia szkody przez to pOWItałej: 
Jeieli. ład~nek zawierający materiały .łatwe zapalne.. wy- ' 
buchowe lub w inny sposób niebezpiecz,ne zos1ał fałszy
wie zadeklarowany albq Jeżeli p~ewoźntk ~ ni~ ,lllÓ,1 przy 
przyjęCiu la.tlunku stwi.erdzić jegoniebezpleczilych Włilśc,l
wości na podstawie . zwykłej znajoIńoścci rzeczy, , nI, zo
stał uprz~dzony ~ tychwłaściwością~h,- ZałidQwcaodpo
wiada za ' s'łkodę powstałą wskutek "załadcwania I prz..
wozu takiego ładunku. 

, . 
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ł 2. Jeteli~ przewóźnikowiznap.~ ,' były wprawdzie 
właś.ciwości ładUnku , określone w §, 1 i ładunek t~n.9<' 
atał załadowany za jego zgodą"lecz następnie ładunek 
ten zagroził ' bezpieczeństwu statku, osób na ,nim się znaj
dujących .lub innych ładunków; przew~źnik może - we
dług , swego uznania -,-ładunek niebezpieczny wyłado

wać, zniszczy/Ć lub u~ieszkod1iwić. ,Za w.ynikłą , stąd szko
dę , przewoźnik , odpowiada tylko w granicach odpDwie
dzialnoścl z tytułu awarii 'wspólnej. ' PrzewDżnik ' żachD- " 
wuje prawo dD frachtu , dystansowegD. 

Art. 123 •. Na żądanie załadowcy prz.ewoźnik · DbDWią

zany jest - w ' miarę postępUląCQyD stopniDwD łaqDwa
nia - wydawaĆ mU óopoWie;cfniepok:Witówaniil ładunko
we na , przyjęte !la statek-parUe towaru (kwIty stern~~a), 
wk'tl5:ły<;h ' poza d'anymi !>kreśLaj!l'cymi ;';odzaj ładunku, 
Jego ' miaTę, ilość Iubwagę .oraz znaki lo'paX'Owanie Dióże 
za~ieśćić zastrzeżenia dotyczące Itinu " żew.nętrzne'go ła-
dunku i ,jego opakowania, , ';' 

l,\, . , 
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", Art: 124." f. Przewoźni,~' ?}l.Q~iąząny )~st , Pp W:z:y-
jęciu ładunku na$tatek wyda~ załadowcy na legD ,i~da
nie konos~ment; 

§ 2. Jeżeli pcprzednio ' zosJat:y wydane na , ten ładu-, 
pek kwitY , lt,rnika, przew6źnik !llOże uzalemić wydanie : 
k,f\nosamentu od ' iCh iwfotu. 

Art" 125. § , L Pn;ewoznik lXj.oże . wydać ' za~adowcy , 
jeszcze przed -przyjęcięm ładunku na Itatek , dokument 
stwierdzający prżyjęcię , ładunku dc ,przewozu (kDnosa-- ' 
ment przyjęcia do załadowania) . 

9' 2. Po przyjęciu Iadunku n,a ,statek przew.oźnlk ' 
wyda załadDwcy na jego ząda'nie kDnQiamcmt 'stwi,erdza
J4Cy przy jęci" ładunku na st.łtek ,I za zwrotem ' dDkumentu 
wymienioneg.o w § 1 albo na tym D~tStnim umieśd 
wzmiankę o przyjęciu ładunku na statek z podaniem na
zwy statku i daty załadowania. 

, Art. 126. : § ' 1. Konosament stanowi, dDwód ; przyjęcia 
ładunku w ' plni oznaczonego na stalek w celu przewDzu 
l jest dokumentem legitymującym dD rozporządzania tym 
ładunkiem i dp je'gp odbioru. 

§. 2. Konosament wystąwiony zgodnie z pr,Zepisaml 
,niniejszegD działu s'twarza domniemanie przyjęel'a na sta
tek przez przewoźnika określOllego ładunku dó przewozu 
;tV t-aki~j ilości i .w takim stanie; jak, t~, uwidoczniono w 
konósamencJe. Dowód p.t;zeciwny ni.e ; ' blidzie ' jednpk do
puszCzony" w przypadku. ' gdy konosament z<Qstał przenie

' llDPY na oso1;lę ' t~zecią ' działającą w dobrej wierze. 
i;:;; 

~ ). , Załiidpwca .odpowiada wobec prze'Voznikll ;' za 
i7.kody , i wyd!itki wynikłe z Iliedokładności lub ' niepniw
dziwości oświadczenia co do miary, objętości, liczby ' i:"~ 
Iztuk, ilóści i wagi Iadunku' oraz jege znakówg!-ównych; 
nie zwalnia to jednak przewoźnika od pdpowiedzialności 
wskutek nie wypełnienia jego obowiązkÓW wynikający~h 
z umowy, przewqzu w , stosunku do wszysUdch innych 
osób poza frachtującym i załadowcą. 

Art. 128. Przewoźnik .obowiązany jest wydać zała" 
-\ 

dowcy konosament w tylu ' jednobrzmiących egzempla~ 
rzach, ile zażąda załadowca, uwtdoczniając na każdym ' 

:I nich liczbę wydanych egzemplarzy; ' odpis konofiament'U ' 
towarzyszy ( ładUlllc.ewl na "tatku, ', ' ,,:\ 

, ArLi29'. , ' § l. ' K.onosament 
; ~,\_ , ..;:.. "',d" . ~ .. -~. • .. " 

1) ,na l' imiennie 'okreśJonego 
, Imielilny) , , ' 

m~e być w:t:~tawion~ . 

~dbiol'Cę (kOI1DSamt-n: 
-- ,"':' 

2) ,na, ziecenie 2:ała.dówcy lu}) wskazanej przez . nieg4;),\ 
'ąlJDby(konosament na zlecenie), 

3) na Dkazi<:iela. 

f 2. Jeżeli w konosamencie na. zlecenie nie :woskaZOJ1ą 
. oióby, ' ńa ' którejileceniekonósatnentjeStwystawióny~ 
uważa się 11.0 za wystawiońy na ,zlecenie zaladOwcy. 

Art. 130. § ,1. ', Konosament 'moźe być prZehiesióriy 
'na inną o!icbę,kfóra 'p!żezpi'żenlilsienie ' naby:wa' uprą-w~ 
nieniJl do rozporządzania ładbnkiemi ' do jegoodbi-oru. 

. ! • , -r -
ł 2. KonDsament pr7;~~osl się: . 

na źlecenie - p~z~z indoA. 
na' okaziciela - przez -wydanie konosamentu. ' 

" . . . 
Art. 131. § 1. KonosamenT powinien zawierać: 

1).oz~aczenie :_przewoźnika, '. 

2) oznaczenie załadowcy, 

3) .oznaczenie. odbiorcy lqb. ltwierdz~ie, że. konosamel'lt ' 
jest wystawiony nli"zl-ąc.e)lie albo na oka~iciela" ;, 

-') nazwę statku, 

S) o.kreś!eni.e ładunku z pDdaniem Jego rodz~ju orjłZ 
stosownie do okDliczności - jegD miary, objętości; 
liczby szt'lik, ilości lub wagi, , ' 

• • I , ./ : " / ! 
ł) .określenie zewnętrznego stanu ładunku ·1 jege opa- ,'C 

kowania, . 

1) ~nakigł6wne, niezbędne dla stwierdzenia tozsamośd 
ładunku, pudane przez załadowcę na piś-m-ie prze<l 
rozpo<;zęciem ładowania, ' jeżeli je wydrukowano' lub· 
w inny sposób utrwalonO na poszczególnych sztukach 
ładunkU luhjego opakowania, • . " 

8), oznaczenie hachJu i , i~'ych "l)ależi1oŚci , p~:zewJli~.i~~ " 
albo , wzmiimkę, że ich zl!;płata w całości J\i~ nastąp;H~ 
lub powinna nastąpfć stosownie do postanowięń ZĄ

mieszczonych w innym dokumencie, 

:~) n!lz.:vę Jnie jsca iałaclowa~ia, '. 
,§ :'3. Kcnosament stan6wi o stosunku, prawnym ,pc

między pr~ewoźnf!{.iem a :odbiorcą ładunkn , ,PósUmowienill , Hi) nazwę , iJliejsca wyłado~ania " albo okrefolenie: kiepy 
umowy przewozu' wiążą · odbiorcę .tyl'k.o wówczas, ~ gdy ko- lubgd?:ie nastąpi w8kazli+iji~ mi~jscawylaqowania/' 

Il"o~amen~ d~ .. ~ich od~yła : " il)1iczbę wydanych egzempla;zyj{onosamentu, ' . ', : 

" , 12) datę j miejsce , wystawienia ' kono!!e.l!lentu, 
"" Art. 127.§1. Dane dotyczące ładuńku zamieszcza , ' 

lię'· ... .:v i k,{nÓsamencie na ,podstaWie pisemnej deklaracji i,a- '13) podpis przew0źn.ika albo ~apitana statku 
ł d C • , p' rzedst,awicie'ln ,prz, ewożnika. , a ,o'l{ y. r 
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~2. ileżeH 'W 'konosamencie nie 'W~i<en.iono ' :pr.ze
,fi.' -WO'ŹIliFkla, ,'uw. SiE},±eprawlltmklem jest il\IlIDilfoo"" Je
~. ,teli wkooosumencie wy.stawkon1'Wl :1Z§ordnie- Z f ,l wtr'mJ.,e
~.· il.iEm:'Ó ',;pr~C!tźmka 'niedokłafurie l'ulbfałsz:y;wri.e, anmat:0t 
~?: .f~t1ro, . 'na ' Ik{ńrv ~z~dowa;nr0,a:nipllJlW-ltadaWD'hec 
:'iio;i2. 0tWi:ott:o/, ładlun~u Zflwy~ ,stąd .sżkIDdę; $łu;ży mu 
~;".,: tosź'c;weIlr~1! 1l:wrotne ' ,do prJ2!ewllJ.znikia. 

I ' 
~J Art. 132. § 1. Przewoźnik może zamieścić w kono-
~" .• amencie ' o<!lpewe:clm-ą 'Wz:iłie.1likę, j~i zewmrę!rzny ,lrtan 
~~~fładi.lnkuI,!b 1~g:-e (OIplako.wa~ia budzi '2it'Strzeieme. < I' 

~;,;", ,) ł 2. ,Pruwoźnik Dlo:ż.&0Eim.ó;wić wpiwrrla Gl;) kQrulsa~ 
1;\'$ f t\" ) !IDen'tu ~a@ekJ.'M,(i)wanycib: ,111U ,pLZez zmłaoo~;dan:yoh ,·do-

,iLości, :miarN, wĄgl I, >El2'mauwtMłi. ł~, Ja
żel!f Ima ;poważll4 !p(i)Qsta'W~dl!) lPode1TJZ!)WVl.&niIa, · 3ie ,Qeme te 
riie. 0Dljpow4.adaU~ <drlilkWnte stlłrio<wj , :kllkit'YQ~nemu w obwili 

. •• ładowania , albo jeżeli 'nie mamożliwóści sprawdzenl« 
Aych danych: 

j' A ::I, . :Rr,z-ewoiMk m!iJi;e OOIil.€Iw.ić ~'lczenia w k<Qo
nósamencie danych dotyczących , znakówładunJw, jet-elt 
.naKi te nie sq utrwalorre na poszczególnych sztukach 1.1-

· --4IJ.ęku .lub. , Jego "-\Pakowania w taki lSJlosób, ie przy <Dor
Qla:illl{ch . :w.a.rdłnk:adl;powinny ;pozo.&tat :ez.ylelne ag kORca 

. P,.mtrltżv . 
\ -

, '. , ,A 4..JeżeU iładunek ..dost~~OtlO :dL> ,pr.zewpZłt w o.pa
kowaniu" puew.aimk możellamie.soic w kOruJSa:mende, 
:wzmiankę, te zawartoś,ć 'jest ·mu nieznana. 

> ' ~ \ 
,Alt. lJ.a.f 1. Z zastu.eż.e.niem wW]ijtk-6w w ustawie 

przewidzia nych prrep:isy o konosamenoie ś.toSiUj.e .lit', od
~ ',powiedn1U do konosamentu bezpośredniello ~y.ctan.go 
~ przez .p.r.zewoinika ID.Orskie'go lP,ude1t;nuJ!lc~.o ;się ' prze-
, Wiozu, , ktOrW JIla .byt d.oktmanrna ,oząS,cl 1r.as:y ;PIU'" 
, Innego , przewoźnika (morskiego, r,zecznegQ,łĄElowego lu,1t 
powietrznego) . ,. . ' 

~ 2, ,[tle> ,pr$ewow na U2lęŚtiacllŁ:r:asy. ktÓIę .nieał:a

, ~j{ł Jk~ .tnorskiej,s,tosude 'Się iPra~ wh!S.ciwedla 
:aartego ródzajup:rźewozu . Jezeli nie moina ustalłt, na; 
: Jaki-ejq;ęŚci trasy nastąpiło ' zdarzenie, stosuje st~ dla 

'I ~eft1rrjegoskutków przepisy k~e)tsumorski.e,gD . 

Art. 131. J 1, Przewo..znfk. .. 'kt-óry w4'~tawfł t:'Ollosa-
. ' męĄt bezposrelilni, .odpowiadł-a za, na'leilYf:e wy konan'ie ~bo

)N';tą7lkow ,przewoznifka na całeJ trasie iih.li~tej tyin'kono
ia,ment,e,m aż do wydam,a 'ładunkuuPraw-łillonemu -otlbi.or
<:y. Każdy z pozostałych przewQźnikaw odpowIada 'u wy-
'k,oIlanie ty:<;h obowi.@zków na obs.ug·iwanej przez niego 

" części.tlJ:.a~N . so1lidarn,ie z pr.zew.e'ZR'ikiem, kłóry wystawił 
konosament \be~pośrEdni. 

§ ' 2. ,PrzeVf6h!i,k., JaMy wystawi' ,', k0nońm:e'nt 'bez,po
" redo!. może w nim ugran'iczyc s,,-,oj-ą otlpow'i-ediiaTnoA~ 

!;,~d~0bsługiwanej przez niegD części .trasy; ,nIe zwalnia 
.;,,'., . 'go to od ;&bQ~iŻkm dG>ł.ohl nałet~ ;Sla~"Im:(}ścl o to, 

aby dalszy przewóz mógł byćpnrwd~w.o wylk<0nany. 

§ 3. Przewoźnik, który na '}i)odstawieswej solid-arnej 
ą,dpowlec!lzi'llwotti "l k,OM)S'~tm 'tle'qośr.edni'e:ge :zapłaCił 
di\!:szkut"l~re, ma:prilWID ~~i'r: 'Ot! lkaZdevo "l :plilzosta
ą.t'll ~eWit'1mfk>t!Jw, po:m)'sZ(l'C~ a~awłe-d%hdntlś,ć ' ~ tego 
k.<on0samB11tt1. ':ł:'W:ne'btL WIJ' 'Stus11n'ka ~0 !przwad1ljącąo n a' 
ll'ieJ'Ó 'tlr-at::b't:n; W'll~ lłe§tn-d o~tk-u ~wro,tu Iten z 'l"r.ze- , 
w o-m'iiktrrw, ~ry lldovrodni, 're 'l'1a'l:eżyc.i<ewv1uma'ł swoje 
'obowiązki przewoźnika. 

§ 4. Os-tatm:i pr,ze~ I}lGlwinien -wykonać ;Z'llallle 'mu 
prllWll. 'pl1>pr7ifl.libticll l{i>:rizłlwoźrri'k!ów, Wf ,S1lc~egó;łn{lŚo1, łeh. 

prawo zastawu, 

.. 
\ . , 

Art. 135. § J. Statek p .owinien wvkonaĆ przewó. 
z nalażytą szybko%-clą" , trasą umownie ustaloną, a w . bra- " 
ku umowy trasą normalnl\. 

' ł2. , ZIe!j%UJ.~ v;' ltTU'f 'IW -celłl1 1'a~o'W'd'n'1-o. <i'Y'c-ia q'li~JD1e~ 
niB na' mt11I-0li1 Itł~ .. Ilnłł1ł''JlllZasad:n40l'le1 , przycz"a" 'ale 
stallowi naroSZeH1a um'O'Wf @IZewO!Zlul 'Prz.eW'otnik '. 00-
powl-ada za wynikłq Itlldl~'k!1il6\!tf. r 

/ 

Art. 136. Przewoźnik obow!ązany jelt sprawować 
pieczę naa ładunkiem od jeg.o przyjęcia do wydania oraz 
dHt 'o ttntere-s:y ilYÓbumter-es.awa1'ly..ch , ładunłdem. 

tA~ ,ł.31~ :t t1. JeDłd s,wiek ilri't\ mote przybif'do 
po~uprzeznaczeni. z powodu przeszko(ly nie de poko
nania, której ustllpienianłe można oczekiwać 'w rou,d
l\flD t.wnlni." ' 4Jfzewołntłt Aieraj8 .ta~k .do .najblibaego 
b .. iean&,gll ' ,pott-u. O FZ'i!Sz~Ch ~pl'7Iewaźnj)k poM-
nł.11 tza~GWmłt llr.rihtll!J'q~e. . 

f:2. .łeśwlł ,~w:ÓS Odbywa, ii,ę llll ' .padlt.aw4e ' i\liU1'0W:y 

czarterowej, kapitan ' powinien, 'o U. ' to motłiwe, &.~łio- · 
lowet się ao poleceA curt.ruj,c~\Jo. Jeżeli w stosownym 
tel'llÓ:llJe pliil .. me(l_1!t~lłoev0 nil! malielzłe llub jego 
wy;~ie jHtlll8DlJdUwe. lki4p1tan. m9żewył&k>w-at ła
huet: · a:ł.bo 'pliW'flro1t la ulm 4'0pw,tu ;mł.ad;Qw;ani.~leż:' 
lłi.e4 l ep" ,~ fie'st wduq Jego 'O'Ceill yklOr,zy;s:tn.ie~sz. 
dł. c:zarterujllceyo. . 

• 4. C~~,. ~ .. tftb@wi'ąZ:8.!JI:y, w bżdym razie 
_ł)f.ełt !rillcDt d~anl~. 

, ltozdział • 

Wy'ładó-wmł. Ił e'dbł6r Iładmik1L 

M. tł... Ił !. .Nchtu.~'ący m. pr aw'o rozpMzqdzlInill ' 
łdun1Jtłem 'Ih, d\wll.lt wyUariHl '\lo 'uprCI'WIil'Oil<emu :odbior
CyL m~ie lJIlW ~~'ln~-i pr'Z .. d r.(')zp()'~ędem podróży 
żl\d'/fć ~wr-@t-u ład!u.nh wp1!lrct,e ' zaąedewari'llI, jU: rów
nl.i nawet ,po roą:octędu'f>'OElróz'Y -zmienit: ptłrw-otne 

,wskazania 'dotycz(\ce OIoby odbiorcy i miejiJca wyłado

wanIa - za zabezpieczenie.in, wszelkich zwi(\żan ychz tym 
Strat i k-tlszt&w. J eftll'i ładunek prZt!'wGżóon-y j~t n-a pod
.tawie łkonus'llm~rftu, 'Pfaw;ę) rozporządzania 'ł8dunkiem 
przysługuje każdemu legitymli>wanemuposiada~zowi k00-
nosamentu, a przewoźnik obowiążany jest zastosować się ' 
d:o jego pO'l~ceń tyIik'O ~a 'Zwr'ot-em 'wszystki-eh wydanych 
.łzemplan:y 'kon'Osamentu. 

)I 

'§ 2. Prawa -o'kre§qone w I§ ni-e slłuz-ą, je~eli ich wy-
kananie spowodowałoby Z'fld'CZfl'e QP!'Jmienfe 'f OZ'p oczęci a 
podr6zy, c,hy;ba że przewoźnik wyrazi na to z9.0d~. 

-' 

) --

.. ' 
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~enn!k UstawNrlJ .'. 

Art. ' 1-39~' l, 'w brakjl odmiennych zleceń "udziel O" 

, lIlY • .• tQsoWJlł. do artykułu ' poprzedza jZ\cego, 'i ładunek' 
wyd.je się 'w: porci.pr:ze~aczenla . 

. ..;--. -

, -Art. 'i43.§ L [)omniemywa się" te 'odbiorca 
ładunek; zgodnie z treś€ią ' konosamentu, ' jeżeli ' nie' zawie.-
(I'omU na piśmie prze,Woznika o brakach lub ' . . .. . , 
nlach najpótniejw chwili odbioru" a w razie s~6.i:l ' :ze-, , 

, 't. PrUwojnik obowiązany ' jest ' wydtć ładunek ' w wnętrznie niedostrzegalnych - najpóźniej w crągu trzech 
'pora. .przezJiacunia leg~ymoW'an.mu posiadaczowi' chot- ' d.nl od chwili ' odbioru danego ' ład,\.mku. Zawiadomienie 
, ~y ,triko jednego eg,zemplan:a konosameJ;ltu. Powyd.nlu " pisemne jest 7,będne, jeż~Ji W chwili odbioru przewoźn;tk 
la'dunku prus przewoińika na podstawie jednego eg7,em- i odbiorca zgodnie ,stwierdzili stan ładunku.,' 
pl~. pozostałe egzemplarze konosamentu tracą moc 

f, 3., Legitymowanym posiadaczem konosamentiije~tt 
l) ,konosamentu imiennego - odbiorca wskazany w 

tonos~eade, ' ' 

Ił' • , kon~ ... ntu: n • . ~eceniQ ' -=- Jen, n. czyje zlecen1~ " 
.plewa tQl1otament" kt,iń:y nie Iłył ,przeniesiony przez 
bldos,albf) 'iwsiadec& kpnosamentu wyk.az\ljący . swoJ~ 

,pra~()ft.1eprzerwanym sz.eregiem indosów, choćąy , 
• tatnl ' indOl był , ia blanco, 

I 
.. • konoaamentun. okaziciela - ' okaziciel konosa

mentu. ' 

f 2. P<ł~tanowienia , umowne uciążliwsżedla 
ładunku nfZ to przewiduje § 1 są nieważrie~ ,;. 

' , ',' 

,,' Art. 144. , 'l. Przewoźnik: moze ' odmówić wydania :' 
ładunku ,i zatrzymać go ' aź dO zapłaty lub zabezpieczeni!l 
przez odbiorcę przypadających na niego, należności z mZ.: 

,w'ozudanego ' ładunku, a takźe należnego od 
, udziału w awarii wspó1rtet I wynagrodzenia 
,nictwo . 

12. Przewoźnik, który wydał ładunek 
traci prawo dochodzenia od , fracntującego 
mienionych w § 1. 

f 4. Jeteli , k'onosamentu nie wystawiono,ładunek 
wyd.je , się w miejscu 'przeznaczenia odbiorcy wskaza- Art. 145. § L ' Jefeli odbiorca ~ie zgłasza , się ' lub lod ,:\, 
Jl.ellip przez frachtująceg.o lub ' osobę przez niego upo- mawia przyjęcia ładunku albo opóźnia wy~adunek ta~ ~ 
wdniConą'. te nie można' zakończyć " wyładowania statku 'oŃ 9tosOW:.i 

) nym . terminie, przewotnlk na koszt i niebezpieczeństwą 
, Art.',l40. Do ' ,Qkr.łlenia .• pos~bu Lokresu wyłado.~ ', odbiorcy , wyładUjeł;d\me~ .i odda go d? I?r.z"ęc .. '. ' 

wuja 01'1170 pn.stoJu iprzetrzymama. statku; jak rÓwnlez , ,w domu składowym: lub w mnYlll odpowledmm mleJs.cu. 
swi ___ nych I tym kO.7,tów, stos \t je się odpowiednio pru- . 

_ plly o ~. ' ładowaniu~ ·· KOlzty ... wyładowania z . • Itaf~u :W. zcUui f 2. W taki sam .sposób ptzewoźnik postąpi 
b\Uty 'pdnosi prawoinik, a wszystkie .,lnne ~oszty odbioru dunkJem w przypadku zgłoszenia się po jeg,o odbi.ór 

' port'Oll odbiorca. . " posiadaczy konosament.u. " 

'\ .Art. 141. 'l, Prze. p,rzyjęcie ładunku odbIorc. ~obo- . 
wi'.uje .. i~,' do Żilpłl1ty przewoźnikowi jego nalieżnoścl ' 
• tytułu frachtu, 'przeitojówego, odszkodowania za prze- , 
trzymanie _tłUtu , ł, wszelkich Innycb należności z tytułu ; 
przewozu ładunku. ' 

ł 2.. J.żeU ' ładunek jest przewożony papodst.wie 
konosaineńtu" ' odbiorca , obowiązany jest do ząpłaceni • . 
tylko' nałEiżnc>'ciwynibjących z konosamentu lub z umo

". Wy .' pz:zewo~u~do ( M~rej ,;pośtanowień w tym przedllllocie 
konosament odsyła. ',: 

, 3. - , Przy przewozie ładunku na podstawie konosa
mentu przewotnik ni,może dochodzić od .odbiorcy wy-

' nagrodzenia z& przestój · lub odszkodowania ' za pnet,rzy
DIanie statku w porcie, załadowania, chyba że wkonola
mencie uwidoczniono CZAS " trwania . przes,toju lub , przetn:y: 
mania ,statku. Jeżeli okres ładowania i wyładowani. był 
określony ł(cmle jednq liczbą dni lub' go<)zin, przewoinik 
nie może wobec odbiorcy powoł8Ć się na nadmierne zuiy
cie czasu przy ładowaniu, chyba że zostało óno uwidocz-
nlon. w konosa'rnencie. . 

/ 

Art. "41.' l. Zarówno odbiorca, jak i prz~wotn'i1t. 
1110(" żądać d.okona:ni. przed o<ibiorem ładunku, jego 
oględzin z przybraniem biegłych , ,/ ' . 

, 
f 2. Kosztyzwią:iane ż oględzinami ponosi .te,n, kto 

*ił~. oględzin. Jeżeli jednak oględziny, dokonaI)~ n.*ll
~ danie odbiorcy wykazały ubytek luh uszkodzenie ła~l,ln

,,' ' leu, , koszt y- oględzin , Qbciążają przewożniki!, chy'ba 'te ża 
~zkod,ę ~twierdzoną oględzinami nie ponosi odpowiedzi al-
li04cl, , . ' -

• \ • • • '~ . r • r.. ,. 

:' , 3. Przewoźnik zawiadomi niezwłocznie o prz.ypa4; 
'kacp określo~ych w § 1 i § 2 od~!orcę, ' jeże'li :' 
znany, ! załadowcę . 

I '4. Z'a pr~ettzymanle J statku ' spowodcrwane złoże
tiierilładunkl1na ' ptzechowanienależy się przewoźl1ik6Wj, !.: 

, odszkodowanie jak za ' przetrzymanie , statku przy ' załd'~ 
dowaniu. 

. Art. 146. § 1. Jeżeli w, ciągu dwóch miesięcyod, 
dnia przybycia statku dó portu ' wyładowania n.ie podjętQ 
Kloionego n. prze.chowanie ładunku i nie zapłacono prze
wotnikowi wszystkich należnoŚci przypadających -mu 

odbiotcy w związku z danym llrzewozem', przewotr}lk , 
może sprzedać ładunek. ' , 

ł 2. Nie podjęty' ładunek mOŻe być sprzeda.ny 
przed odda'lliem na przechowanie i przed upływem ter< / 
minu dwumiesięcznego, jeżeli jeśt narażony na zepst1'ct'e'-.· 
lub ' jeźeli jego przechowanie , wymaga kos;t6w"któr,ych " 
wysokość przekracza wiutość ładunku. 

, . .- ..; h 

§ 3. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu ~ 14.- /" 
Interesowanymi ministrami określI w drodze rozp,9TzZ\dze;':>< ',,' 
nia sposób i tryb sprzeąaży. 

, Art. 147. § 1. Z c~ny uzyskatlej ze s-przedćlżyłli.duh~ 
ku przewotnik pokrywa na'Ieżnośd ,przypadające mu Od; 
odbiorcy w zwią~ku z danym ''Przew9~em , or.azwydł,tkl\ .' 
iWiązape z przechowaniem . ładunku; .jak rbwn~eż 1toazty,'" 
pI;zepreWadzenla.' sprzedaiy, a resztę składa d,o . dep~.tu," , ' 
~ądo~e9P w., miej~cusprzeda,ży w celuwyd!inJa telj sumy, 
uprawnionemu . 
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.,1 ; ; § 2. '·Jezeli · cena uzysktlna ze ' sprżedazy ładunku nie 
wys-tarcza ' na .'całkowite' zaspokojenie należności przewoż
-nika ' określonych w § 1, przewoźnik ma prawo dochodzić 

"~szty swoich należności od frachtującego, . 

" , .. § 3. Dla zachowania roszczeń prze'widzianych w ł 2 
-przewoźnik jest obowiązany , zawiadomić frachtującegG 

. o ' oddaniu ładunku na przechowanie i zamiarze sprze-
dania" go w razie nie otrzymania zapłat y "lub odpowied
niego zabezpieczenia w stosownym czasie. 

Rozdział e 

Należ~o~cł pizewomlka. 

r 
Art; 148; Wysokość frachtu okr-eśla umowa. W braku 

,umowy fracht , oblicza się na podstawie stąwek stosowa
nych w mi~scu i w czasie za ładowania. 

,Art. 14\l.~ § l. Od 1adunku utraconego w czasie prze
-wozu . wskutek jakiegokolwiek wypadku fracht nie należy 

~ , lię " a · 'zapłacony z gó ry podlega zwrotowi. 

, § 2, Jeżeli ' utracony ładunek następnie ~ ocalał lub 
zostal odzyskany , przewożnik dńa prawo do frachtu dy
Itansowego, chyba że ' osoba zainteresowana .ładunkiem. 
nie odnIosła żadnej korzyści z przebycia przez ładunek 
c~ęści podróży . 

.' § 3, Frachtem dystansowym je,st ' na'Ieżnoś(; ' 'za prze
wóz obliczona według stosuIlku,. w' jakim ; część 'podróży , 

, tieczywiście przebyta przez ładunek pozostaje do całej 
" umówionej podróży. Przy "oblicżaniu frachtu dystahso~ 
w~go uwzględnia 'się nie tylko, stosunek odlegl'ości, ' lecz 
także stosunek nakładu kosztów i czasu. niebezpiecżeń
Itwa i trudów. jakie są przeciętIlie związane z przebytą 

częścią podróży, do przeciętnego nakładu, przypadającego 

na część pozosta łą do , przebycia. 
/, 

,', '. .§ 4. Fracht na'leży się w calości za pl:zewóz ' bdunku 
'utraconego wskutek jego szczególnych naturalnych . wła
, łciwości (zepsucia, 'ulotnie'nia się, normalnego wycie
ku itp.), a także za przewóz zwi~rząt, któ re ' padły w cza
sie przewozu. 

Art. 150. § 1. JeŻ,eli na statek zał adowano ładunek 

w . ilości większej niż przewidziana ,w umowie, przewoźni
' kbwi naleiY się fracht również od nadwyżki- według ' sta

wek przyjętyc h w umowie . 

§ 2. Od ladunku umi eszczonego na statku bez wiedzy 
przewożn~ka należy się przewoźnikowi podwójna ,. suma 
frachtu przypadającego za przewóz ' od portu załadowa

. ni a do -,portu wyładowania oraz wynagrodzenie s-zk,ód, 
'jakie przewożnik poniósł , wskutek umieszczenia tego la
dunku na statku. Przewoźnik może ład'unek taki wyła
dować w jakimkolwiek porcie. 

Rozdział 7 

Przywileje na ~ ładunku. 

, J 

Art. 151 . . §. 1'. Na zabezpieczenie wierzytelności 
uprzywilejowanych służy usta'w6we prawo zastawu na ła
lfiinku z pierws:/lenstw~em. przed inny.mi.c wierzyt\!lm)śdamil " 

" chóćby zabhpieczonymi zastawem wynikającym z ' umo
wy lub oq:eczenia , sądu. 

f l. Uprzywilejowanymi s\ wierzx.,telności I tytułul ' 

1) należnych państwu od ładuhku kosztów lądowyoJl 
oraz ' kosztów egzekucji: wydatk,ów ponielionyc-hn" 
zach.owanie lub w eolu sprzedaży ład9nku i podzi.hl 
uzyskaJlE!j cenYi opłat i ' świadc~eń publlc~ych, 

2) wynagrodzenia przypadającego '~_ ładunku lA ratow- ' 
nictwo o~az udziału . w awarii wspólnej a..letnego' .. 
'ładunku statkowi i innym ladunkom, , 

3) szkód spowodowanych przez ładunek, 

-4) należności I>rzewoźnika z przewozu dan,go ładunk1l. 

, t 3. Wierzyteln'ośd uprzywilejowane padlag,ają ' g

Ipokojeniu ·Wraz z odsetkami ,i . kosztami procalu w k~
lejności wskazanej w § 2. Wierzytelności ' nalażące ... 
tej samej grupy za,spokaja się 'w stosunku ,do ich wylo- ' 
kości, j eżeli !iu~a podlegająca podziałowi nie wystar
cza na zaspokojeniE; ich w cał.ości. 

.; Art. 152. § 1. Przywilej na ładunku rozciąga sią ' 11. 
należne ładunkowi odszkodowanie za poniesione, a Jl4ei 
naprawione szkody w · ładunku t na należny ładunkowi 
udział w a~arii wspólnej. 

§ 2. P~zywilej '!lie rozciąga lię na należne ładunkowi 
' odszkodowanie ubezpieczenIowe. 

Art. 153. ' §1. Przywileje' na lądunku gain4 z chwil, ' 
wydania ładunku osobie uprawnionej do' odbioru . 

·t ' 2. Przywileje na naleznościach wymi.enionyc.h " 
IIrt. 152 § 1 gasną z chwilą wypłacenia tych naiem~tł 
ósobie uprawnionej 'do odbioru. 

Rozdżlał a 

Rozwlązan'.e umowy. 

Art. 154. § 1. Frachtujący może odstąpić .Od umowy 
prze~w()zu, jeżeli prz.ewoinik nie' podstawił statku w por
cie ' żaladowania w umówionym terminie lub nastąpiło 
Inne istotne opóźnienie w przyjędu ładunku nil statek' 
lub rQzpoczęciu podróży. 

f 2. Frachtując}" może po . załadciwaniu \ odstąpit od 
umowy jeszcze przed 'rozpoczęciem podróży i domagllt 
iię wyładowania ładunku, jest jednak obowił\zimy zapła
cić caly , f rach~ oraz koszty spowodowane\ odstąpieniem 
od umowy, Prawo to nie słuźy frachtującemu , jeżeli wy
ładowanie jego , ładunku spowodowałoby istotne opóźnia-

' nie ro'zpoczęcia podróży . 

§3. Frachtujący ,może w czasie podróży odstąpić od 
umowy i d'omagac się wyładowania ładunku, jest jednak 
obowiązan y zapłacić cały , Ira.cht oraz koszty przewomlka 
sp,owodowane odstąpieniem od umowy. Przewoźnik mot." 
odmówić wylJtlowania ładunku, jeżeli 'spowodowałoby to 
istotne opóźnienie podróży lub zmianę ttaśy . 

Art. 155. ' · § \.. Cźarter'ujący, który ,według umO-wy 
' czarterowe j rozporządza " całą przestrzenią ładowną statku. 
moźe przed rozpoczęciem 'podróży odstcuiić od 'umowy, 
jeSt 'jedrrak 'O'boWiązany ' zwr~ci~ " prie~o:fnikowi "'kwoty < 

przez niego wydatkowan~ na ładunek,' a nie w.!iczone .• (lo 
frachtu. i ponadto zapłacić,l 

; . 

\ \ 
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' 1t 
1ł połow-ę cf,rl(łdlrt, jeżeli edstępu;.e' od um9wy jeszcie 

przed' rozpoCz~ciem bi.egu w:nówionego' okresutado
' wanla, 

i) cały frac'łft, j:ei'ell 'J.lmowa była zawarta tylko , na 
jedn'ą podrbi, a .czarterujący odstępuje od um'Owy 
'Po foz'Po.cz~cIal ;bi'egu um~wJD'n:e,gC;; okr.esu' ·ładow:ania1 
w p~zy.paclkl1 -jl'aip:oczęcia ;)!lIzestlllju lub tPIjl:-etr:z;ymania 
statku czarterud~· ob:@W'i~\y jest 1>ooacl:to zćl@ła
clć . przestojowe lub :odszkodowania za przetrzymania 
statku . 

ł :l. W razlQodstąpienia od 'umowy przeż. czarteru- , 
'J/lceyo ' w tra1ó:ie -ralaOOnku -prliewomik jest :aboW'i~zaJlY 
wyd'8Ć ładuneK już załatl9wanl': 'Choćb:y wyła'llowanle 
mhl.'lo ztltń:ym:a.ć -st1ńe'k ~P'Ozadkresy ładowam<a i prwe
Ito'jUi zachowu1e 1.ednll'f prawo d'6 p-rz.e'Śtojowe-g:o lub l!ld-
uKooowanitl 'Za -przetrzymanl-e st'tłtk:u. : ' 

, , 
, -ł 3. Pr~ew.o.źnik . .lll.ą ,prawo .do'mągaĆ aię od cza.rteru

Jqcil,io odsikod(j)w..a.nia' ',ta r.ze.cz.yw.iście pbIDesioną szkodA 
Ip.ow.adow.aną ~ł4Plen.ł'&m ,p.nzez .czar.t,erllj~o .od. ,um!)
wy przewozu zawutej na szereg p.oo..r.6ż,y kolejny.ch lUb 
na przewÓz, określonej ilości ładunku; odszkodowanie to 
nie ,może j ednak pr.zekr.aCZ4Ś--w~sok.ośct Jrachtu, jaki ,pw:y
padałb·y za ańulowane podr.oże. W ' bżd.fm przy;pĄd:k.u 
pr:zewoźnik jest obowiązany dążyć do zmniejszenia 
IzkrGdy , . . < 

Art. 156. , 1. Przewoźnik może pr,zed rozpoczęciem 
pooróiy odstąpI~ od umowy; jeżel,i waTteit <dostarczonej 

'Hoid 1ll:dun'ku nie 'Z'a'he-zpiEicza 'frath'tu 'i. 'inl).ych 'Il-allet
n ości przewoźnIka, a ' frachtujący ni~ _płaci 'z 9'61'Y -C.
lego frachtu ' albo nJe udzieli -zabezpieczenia. 

f 2, W razie odstąpleniao'l:l umowy przez prze~ot
nlka ładunek wyładowuje się na kos:ri frachtujl\cego. 
a przewoinik mOŻe tlr~ł;al: zap:ł:ci.W lpoło:wy umówionego 
frachtu oraz' wszelkich kwot ' wydatkowąnych na ładunek. 

, Art. 1:5.1. Ił 1. f{ti;llla' ze !Str~:m 1JJl0'Źe 'Odstąpić .od ,WDO- . 

~. bez lODowJązklu \W1y..Dngrodzen.iłl !SU:od.-y d:nU.tJi<e~ .tł10ny" 

Jetell przed o:de1Jśctem s~ ~ ·mie.Jsrl8 '%ftłBQO~ifl'Rll1~ 

1) wybuchła wojna grożąca niebQzpieczeństwem dla 
statku lub ił.axm~'1:l IIlb'o 'eglriszcilDIo lbtd:kiadę portu, w 
którym :stilłtt!k . isirę -znajdu1e, lub ..p.ortu pr2e,zl1aczem .. 
ładunln1, 

1) . .zatrz.~man.o · ... tatek ,na zarządzenie 'wtadzy z ',przyczyn 
.nlezależny.o.h ·od ,stron, 

II zajęto ,statek dla potrzeb państwowyCh, 

4) wydano zakaz 'wywozu I młe'jsca -utadowcrnla albo 
zakazpr~yw'ozu tło , mlejsca przezn-ac·re"riia -d.artege qa- ' 

Alunku, 

ł :l. ' W razie ods~pienia od ..umowy z ,powoou. ofo- , 
llcznoścl przewidzianych' w f I ~oszty wyładowania po
ao.tl ~tpma, ;kió.u :od umowy .odslępuj e. 

ł :3. Z ;pow:odl.I oko itcE1FJ'ŚC i l,przewimanycch iW ł II 
, k&'t~:a , ze rslr<Ojl ~ote odstąpił 'Od timow,y ·także w c~ast. . 

.potl r..6'Zy. W rym prz;yp.adk\J 'fTacł1tllj/lo,v llpłac;a 1.raoliŁ 
ciystansowy t ponosi koszt wyłm:owanla. 

, , ' 

" 

l \It. 158. § 1. W!l:ll.jemne 7lo'buwiązania stron WygB.7 
aają, gdy 'po ,zawarciu: umowy.. 'I! .paed ooe;jścię :statklu 
z miejsca za'ładowania ' :z PTIlVCZWn; za ktÓT-e ~a .ze,. 
Jtron nie odpowiMIB: 

l' statek oŻna'Cżo~y w 11'Il1Qwie ~aginął 1I1!bO -Wstał 'Za
brany jalko łup 'lub uległ kond:enmal:ji, fllbo 

lł ,ł'adlinek i-ndywicdnaJnie OZIl1!Ci!ony w umowie zagiBął. 

ł 2. Jeżeli okoliczności przewidziane . Vi fi ' nastą
piły ' w czasie podróży, przewoźnik ' zachowuje , prawo do 
frachtu dystansowego, g.dy wypadkowi uległ.tatek, .. ca,ły 
ład~ek, ocalał" prawo zaś do części frachtu dystanso~ 
w_go przypadającej 'od ocalon-ej 'Cz-ęśt:'ł '1aElunku, gdy wy-
padkowi ' uległ ładunek. - < .' . 

.;. -
" 

. " 

.~, -:;. 

. ~~ ,,;,:;!if] 
: .. Yi.~ 

Art. 1'59. RozWiązanle vroowy przewozu nlezw«'ln!l:a . / :t; 

przewoźnika CJd o'bowiqzku p:teczy nad ładu'~k'ieDJ.. 

'Rozdźiat , 

. , 

oapo~":IDOśt <pn:e.wu.źnllr&. 

, Art. 160. ł l. . Przewo~riU~, odpowiada 'za ~. ~y: 
Jlltłlł z utraty lub'. u'szkodzenia łagunku w cZi1sie .~ przy
J.,I. llCł de iP!'fliew.ltJZą iM. dl;) iW~am'll "Y0adbiorcy. ' ,r 

, 2. P'rlbew'0Wlik gest w.olny 00 ' ~~iel!łztal}nairit, 
lei. <&z'k<0<;la '»ąsbąpUa . wiktttek: 

ił !ł·ziil4a-Iil!k1 ,łub ·' 4\aJlleohanw. dcapi tana , !łnn~ .w.cmkiiJw 
. _legi. ipHotlI . 'l-lub Oll~ 1Z4trudtńon\fdlprmez pllzew.sj'· 

,nlk:a VI lLa'k!re'Sl-e ł1lllWi~'Il'C~1 tu:b lIdm1ntstr.8c~i :&t~~ 

• pożaru, () ii. nie wynikł z działania lub \winy wfasneJ ' 
:prt.z:-ew@źłlik-a, , 

3' niebezpieczeiłstw lł*'.b wy-padkl)w 
. 'wodacb zeglownych, 

.., aUy wyższej, 

na ma-r.zu llib 
,,r 

D1l 

.. .działańw.oJ.enuy.ch, .tł.ziałań w.r~ich dobm PEU7~ąd-
dtowl .pllbliaM-iemu, ,nnr.uchów lłI.b .zaburzeń w.eWJ1ę.tvz- · 
, h' / .. 
ł1F, " 

Ił aktu I 'ub przymusu ze ' strony 'wlauzy albo 'Z'ajęcta '5~
doweg.o, 

J) '0-graMclZ-efl \wymfkHVCh 'Z \kIwarantannv, 

Ił .. tridjku!- J~kautu lub .inneJ olr.eli..c.m.o:ścł WS~mL1!iłl<Jei1 
. tub ogFa.nlc.z.a.aĄuej prac~ cdkDMd& -lubcqś.c.low,?.1 

Ił Ifa'towanra lub lls-iłowania nitowania tyci ll 'lub ml'em 
na morzu, 

lot wady ukrytej, 'naturalnej właściwości lub wadliwości 
ładunku powodujących w n'im ubytek. objętości ' lub 

• wagi albo Inną stratę , .f 

11) niedostateczności opakowania, 

12' 'nie'dośtateczndśdi ~11b nlede'k'ładTI0śd ' znaków ł'a
dunku, ' 

13) ' lWad ukry.ty.ch ,nie dtl.Q'4lcydl iiię -riiLt1·w.dżlf.{:/pomimo, :lZa- ' 
chowan.ia należytej staranności, 

, 

.t 

" 
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, I") '-daiałania lub ' zaniechania frachtujące,go, załadowcy 

, lub odbiorcy aJ.bo ich agenta lub innego ich przed- . 
• tawiclela, \ 

U) ' jakiejkolwiek inner przyczyny wynik1ej bez winy 
' przewofnika, jego ,agentów osób zat}udnionych 

przez przewoźnika, 

Art. 161. t 1. Odszkodowanie 'za utratę ładunku 
okretła lię w.dług zwykłej wartości ładunku, a odszko
'dowanie .. u.ikodzenie ładunku według różnicy pomię- ~ 
•• Y fWYkł, wartością ładunku w litanie nie uszkodzonym' 
a unkodsonym. 

§ 2. Przy przewozie ' na podsta,wie konosamentu pn .• -
pis , § l stosuje się tylko WÓWCZil~, gdy taka deklaracja ' 
załadowcy :została wpisana do ,konosamentu. ' 

Art. 164. , § 1. Przy przewozie na podstawie konou .. 
mantu nieważne- jest postanowienie umowne, które wy
łącza lub , ogranicza , odpowiedzialność przewoźnika wyni
kającą z art. 105, 160 i 162. 

-.. 
§ 1. Jeżeli konosament wystawiono na ładunek prze

woiony na podstawie urnowy 'cza ~terowejJ przepis § l ma 
zastosowanie od chwili przeniesienia kon osamentu na 
oso bę trzecią. 

" .. 

§ 3. Urnowa stron może określić odpowiedzialnoślt 
przewoźnika odiniepnie, ' niż ' t6 wynika , z § l: . 

.' "': 

t 'I. Dla 'ult~i'enia ; wys6kOścl odszkodowania miaro
,dajna J .. t wart6ać ł'adunku w miejscu i Vi czasi.ę, w któ
rym :(O.t.1 bon, lub ,powinien . był zOltać wyładowany lltl 

$tatku zgodnie z umową przewozu, Wartość tę określa się 
'w.edług:'ceny giełdy towarowej, a w jej b'raku - według\ 
bieżącej. ceny rynkowej; j.żeli , obu cen riie można ustalić, 
wartość ładunku ' określa się przez ' porównanie jej z war
~pści ą towarów takie'go lamego rodzaju i jakości. , 

ł 3. Jeżeli wartość ładunku , zQsta.ła zadeklarowana 
pned jego Załadowaniem, prze:Lzał.dowc~ i uwidociniona 
w konosamencie lub innym dokumencie, na podstawie 
któ.i:ego dokonywany ,jest przewóz, odszkodowanie nie 
mOi,. priekraczat sumy _ wartoścI iadeklar'owanej . ' i)ekla
racja załadowcy ',uwidoctniona 'w konosamencie co ,do ', ro
dzaju i wartoścl ' towarÓw stwar'żadornniemanie, które 
przewoźnik , może obalić dowodem przeciwnym. , 

, , 

• ; .! 

f ... Od, sumy odszkodowania odlicza si,ę - to, co ' od~ 
- bl,orca ' wskutek utraty lub uszkodzenia ładunku ) zaosżc'zę
dzlł ' na frachcie, na cle _ i innych kosztach. 

" l . 

Art_, 162. § 1. Pr~y przewozie na pod~tawi,e konosa
mentu, ~ którym wartość ładunku nie została uwidocz
niona, odszkodowanie za utratę lub' uszkodzenie jadnej 

, ' .znlki ładunku lab innej zwyczajowo w handlu przyjętej , 
jędnostki ładunku nie móże przekraczać kwóty, , obliczo
nej według zasad ustalonych w, tym 'przedmiocie w I,!lno

-wie międzynarodowej, 

• 
ł 2. Wobec zagranicznego wierżyciela, które'go pań

litwo ustanowiło niższą , granicę odpowiedzialności prze
~o:źnika od określonej stosownie do § L przew oźnik od~ 
• _owiada w zakresie tei niŻ'5zej 9'ranicy odpowiedzial
ności; 

ł 3. Jeżeli kontener, pa leta lub jakie kolwiek podobne 
uTZlłdzenie jest, używane do' zgrupowania lowarów, '. k,ażda 

tztuka lub jednostka ładunku, wymieniona IV konosamen
cie , jako załadowana dd takieg o urządzenia, będzie L1wa
łana ZiI jedną sztukę lub jednostkę w rozumieni u § 1. 
W. przeciwnym razie ' takie urządzenie prżewozowe ..... będzie 
uważane za jedną sztukę lub jednostkę ł adunku. 

§ ... Pi-zew9źnik nie może korzystać Z ograniczenia 
odpowiedzialności przewidzianego , W § i. jeżeli zostanie 
udowodnione, że szkoda wynikła 'z jeQo Clzlilłania lub za
ni,echanio., których dop.uś~ił się , z wIny urn yśJnej a lbo na '·· 
IIkutek ra.iącego niedbalstwa. . 

J 

Art. 163. f , L pąew01nik ' worny jest od od-powie
dzialnośći za wszelką sz~ octę w łildunku hib z ła(lllnkiem' 
związaną, jeżeli jego rodzaj ,lnh wartnść zostały przez 
,aaładowtę świarlomie nieprawd~iwiezadekla[owane. '~ 

l) za czas od przyjęcia towaru do przewozu aż do rO;l
pQczęcia ładowania go na state'k i od zakończenia 
wyładowania aż do wydania ładunku, ' 

2) za ' przyjęte do 'przewozu zwierzętil ' żywe. 

3) za . ładunek przew:,ożqny , zgodnie z urnową na pokła

d,zie statkv.,:, 

. Art. ·165. ł ' l. : Podwładny przewoj:nika oraz osoba 
n ie będąca samodzielnym kontrahentem, z której ' pomocłł ' 

przewoźnik wykonuje zobowiązanie, jak również , osoba, 
której wykonanie zobowiązania powierza" mogą powoły

wać się na ·, przysługujące . przewoźnikowi zwolnienie 
i ograniczenie odpowiedzialności. 

, , / 
t 2. Zwolnienia i ogranicze'nia, o 'których mowa w 

§ i. nie przysług'ują. jeżeli zostanie udowodnione, ' że szko
d~ , w,ynikła z działania lub zan,jechania , tych osób, któ
rych d0-J>uściły , się one z winy umyślnej, albo też na 
skutek rażącego nie·dbaI8twa. . 

§ 3. Łączna wysokość odszkodowania obciązającegą 
przewoźnika i osoby wymienione w § 1 nie może prze
kroczyć kwoty przewidzianej wart·, 162 § l. 

Alt. 166. Zwolnienia ,i ograniczenia odpowiedzial
ności przewidziane, w art. 16~x16S stosuje 'się bez, wzglę
du 'na to, czy roszczenie wynika z oqpow'ieclzialności 

llmownej, czy też pozaumownej . 

DZIAŁ II 

Przewóz , pasażerów . 

Art. 167. § l. Przez umowę przew:Ożu pasażera prze
woźni~ podejmuje się 'z'a oplĘltą przewieźć drogą rnofsk4 
pasażera. 

§ 2. Opłata obejmuje również przewóz 'podręcznych 

[zeczy pasażera przewożonych zazwyczaj w IN:rnieszcze
nlu pasażerskim. 

.. .c. ' 

\rt. 168. § I. Wydany bilet ,pasazerski sta'nowi do
'wOC 7.awaTcia urnowy prze~ozu i uisz<:zenia., opłaty ' za 
przewóz. , 



f \. • 7 

. j 

pztennlk Ustaw Nr 22 - 316 Pąz . llL 

f 2. Bilet pasażerski może być Imienny lub na oka
Idclela. 

, f 3. , Pasażer nie moze bez z~ody prz'ewożnika prże- . 
, aleś'ć na osobę trzecią imiennego biletu pasażerskiego. 

Art. 169. § t: Przewoźnik ' obowiązany jest dołożyć 
n.leżyte} staranności, aby przy rozpoczęciu i w czasie 
podróży statek był zdatny do żeglugi. oależycie wy
posażony, zaopatrzony i obsadzony załogą oraz aby 
zapewnial pasażerowi be:wieczeństwo pod każdym 

wzglę.dem. 

" § 2. ,. Przewożnik obowiązany jest na , swój koszt ' za-
pewnić 'pa~aierQwi w , czasie , podróży . I.jtrzymanie; nie do
tyczy to przewozu w żegludze priybrzeżnęj. 

§ 3. 'Pasażer obowiązany jest przestrze'gać porządku ' 
obowiązującego na statku oraz wykonywać wszelkie za-
rządzenia porządkowe. ' 

Art. 170. § 1. Pasażer może żąddćzwrotu opłaty za 
przewóz, jeźeli zawiadomił przewożnika prz)rnajmnięj na 
liedem . dni przed ząpowiedzianym terminem roz.poczęc ia 

podróży, że odstępuje od umowy. Przewoźnik· może za
tr,zymać część opłaty nie przekraczającą 1/4, jeżeli przed 
rozpoczęciem podróży nie zdołał sprzedać ' bilelu innemu 
pasażerowi. 

§ 2. Póżniejsze odstąpi:enie pasażera od umowy albo 
jego nieprzybyciena statek w ozn.aczonym czasie przed 
rozpoczęciem podróży, a w czasie podróży ~ na ozna
czony czas przed zakończeniem postoju, nie stanowi p.od
Itawy roszczenia q zwrot uiszczonej opłaty z.a przewóz. 

. Art. 171. ł t. ,Przewoźnik obowiązany jest na żą~a- ' 
nie zwrócić w' całości opłatę za .przewóz w przypadku 
łmierci pasażera przed rozpoczęciem pOdróży, jeżeU prze
woźnik zostal o śmierci pasażera powiadomiony ' nie póż
niej niż . na trzy ,dni pr~ed rozpoczęciem podróży. 

,§ 2. ,Jeżeli śmierć nastąpiła w czasie podróży albo 
jeżeli choroba uniemożliwiia pasażerowi kontynuowanie 
podróży, zwrotow'i podlega tylko częśĆ opłaty za przewóz 
przypadająca na koszty utrzymania, z którego nie k'orzy- , 
stal. 

Art. 172. l , 1. Pjisa żer może odstąpić od umowy 
ządać zwro1u ' opłaty za przewóz W calości, jeżell statek 

pasa±erski ni:e wyruszyi w drogę najpóźniej w ciągu . 
trzech dnl, / a' inny ,statek w ciągu siedmiu dni licząc od 
zapowiedzianego terminu rozpoczęcia podróży.-

§ 2. , Jeżeli statek p.ie może w stosownym terminie 
kontynuować rozp,bczętej podróży ,Jub osiągn.ąć miejsca 
przeznaczenia ~ powodu przeszkód lokaln)'ch, przewoźnik 
obowiązan y jest 'I).a ' zą.danie pasażera i wedlug jego wy
boru zwrócić mu częś ć dpłaty ża przew6.lzw stosunku 
do nie odbytej części podró±y albo na swój koszt ' prze
wieźć 'pasażer,a do portu przezn aczenia pierwszym sto
lownym statkiem liJb innym środkiem transportu, . ' 

' Art. 1.73. ł 1. Jeżeli pJ;zewóz m~ nastąpić innym 
~tatkiem ' [lii pasażerski. przewożnikmoie przed rozpo
częciem PQdró~)l' . odstąpić od UlllOwy przewozu. gdy p.o
dfÓŻ bez winy plze~ożnika nie dochodzi do ,skutku; ' pasa~ 
terowi ' należy lię , zwrot calej · opłaty- z'a ' pr,zewóz. 

§ 2. Z przyczyny przewidzianej., w § 1 p'rzewoż!llk' 
może w czasie podróży odstąpić od umowy ' przawow' 
takim statkiem;/ art. 112 § 2 stosuje si_ odpowiednio., 

Art. 174. § 1. Ka~da u stron może odlt,plć M 
umowy z powodu wybuchu wojny grożłłcejll1ebezpi .. 
czeństwem, blokady portu wyjścia lub przeznacunła, z .... 
trzymania statku na zarządzanie władzy albo Innych telł'" 
rodzaje przeszkód w rozpoczęciu lub kontynuowanJu 'p. 
dróży. 

§' 2. Bez ' względu ńa to, która ą Itron odl~pił4- od 
umowy z przyczyn wymienionych w f 1, naleŻ}' sł. pasa-' 
żer'owi zwrot opłaty za przewóz w calołd, jdeU odstłł'" 

, piono od uIiiowy przed rozpoc~ęciem podrc$-z,y , a Jeiell od- , 
stąpiono w cz!,!sie pod~óży - w' cz-ęści obMczone1 w , ,~t .. 
sunku ','<1(,) nie odbyteJ 'pnsl!' ' pasażera ' części ~odI'6łT. .,.. 

An. 175. ' § 1. Umowa pr&'ewozu rozwiązuje lię; \JaJ 
statek zaginął, zatonqł, uległ młi'zczenha· lub ł9lulemnilcjt 

. .. . • 1 , . 
, 

§ 2. Do zwrotu opiaty za przewó ... tosuje Ił. odpo
wiednio art. 172 t· 2. 

Art. 176. § 1. Przewotnik ponDlI odpoWiedzi.lno'. 
za szkodę wynikł~ wskutek Śmierci, uazkodzenla etał. 

lub rozstroju zdrowia pasatera, jeżeU wypadek, który J • . 
Ipowodowal, n'astllPIł w okrelie przewOKU z winy pru- ' 
wo:!nika, jego przedstawicialI lub 016. zątrudnłonych" 
oblludze statku, o ile dzlałal~ oni w' granJ~ach Iwago u~' 
trudnieni'a na , statku. 

§ 2. Winy, o której IIiówa w ł 1, domniemywa li." 
jeiell śmierć, uszkodzenie c::t.ł. lub routr'j zdr()wi .. ·pu~ · 
tera nastąpiły z ' powodu lub w zwl_nu ze ldeT~eni ... 
rozbiciem się ' statku, wejŚciem na mieUznę, aklplozM 
lub pożarem. 

§ 3. . Jeżeli przewoźnik udow.odni, .ta palater prą'" , 
~zynil się z, winy umyślnej lub rażąceg~ niedb.lltwa .. 
powstania szkoay, odpowiedzialność przewotnika ulaf. 
odpow iedniemu zmniejszeniu. 

§ 4 .. Nieważne je:l't wylllczenie lub ogranic~nie od- , 
powiedzialności przewoźnika o'kreślonaJ w § 1. 

§ ~. 'Przez okres przewozu rozumie si ę okr.1 pozo-' 
atawanla pasażera na statku Illcznie z wejściem n. stat •• 
i zejściem ze statku, a takża przewozem .. pasażera z h,d. 
drogą wodną na śt'atek lub ,odwrotnie, jażeli opłata za tell 
przewóz jest włącźona do ceny biletu 'albo jeżeli użyty 
środek ;' transportu został postawiony d. ' dyspozycji pasa
żera przez przewożńika. 

Art. 177; , • 1. Przewotnik udpowiada za śJl!.ier" 
uszkodzenie ciała lub , routr'] zdrow.ia pasażera do wy
sokości )<:woty, kt6rll określa umowa międ2:ynarodowa. 

.§ 2. Przewoźnik nia korsysta I ,praw~ ograniczeni. 
swojej odpowiedzialnośCi do lumy oluełlon..J na . pod. 

.,.stawie § 1, j~żeli szkoda ' wyni~ła I winy własn,ei pr~ 
woźnlka. 

. § 3. · PrzePi~y § ,t' -.ił 2' 'stosuje się odpow~e.dJlio w 
przypad~u odpov.riedżiAJnośd przedstawicieli ' przewoznika 

• 'lub ,osó-b zatrudnaohych' 'wobsludze statku, jeżeli d~.", 
lali oni w granicach sy.rego zatrudnienia na statku.. -

.,.;) 

, .1 

....~ .. 
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Art •• ?I.' § i. Prz'ewóblk odpowiada za utratę lub 
_kodzenłe bage:łu pasa~r. według ,pr7:epts6w o odpo
wiedzialności przewotntka za , utratę lub uszkodzenie ' ła
'unku. Za bagai uważa li, rzeczy pasażera przyjęte na 
.tatek do przewozu na podstawie kwitu bagażowego. 

, f l. Pr'lewomUt odpowiada za utratę lub uszkodze
Ili_ r~eczy podnłcl.D,ych paNż.ra . tylko wÓwczas, gdy 
."oda powitała z ' winy umytlnej lub rażącego niedbal

' .twa pruwożnl\i:a lub osób utrudnionych w obsłudze 
• tatku, allX> gdyprzyjiłł rzeclY ' iUt przechowani. I nie do
Iotył nalełytej Itaranności w ich przechowaniu. 

§ 3. Za kOlztownośd, pienlądz6, papiery wartciścio
wejdzi_ła Iztukl.łba Inn. Iz<:zeg61nle cenne przedmioty 
przewoźnik odpowiadatyłko ,wówczas" gdy przy oddaniu 
ich do pn:.wozujako ,bagłłŻ ,' zoltały szczególnie zadekla
łowan. kapitanówi lub wymaczonej , do tego osobie z po
tlaniem Ich rodzaju.l wartości. 

ArL 179. § 1. Pr~ewoinikowi _łużyna , bagażu, do,'- , 
JÓldn1. wydał go pasażl:lro'Wi, ust~wowe prawo z'astawu 
•• zabezpieczenie roszczeń z umowy przewozu. 

§ 2. PrzewoinUt może ' zatrzymać baga,ż do czas'u za
.pokoj_nhl , lub odpowiedniego zabezpieczenia swYCh 
1'Mzczeń. 

r 
Art. 180. Do bagażu nie podjętego przez pasażera 

lut. pNe. up'rawnionego odbiorcę stosuje, ,się odpowiednio 
'rwpby alt. 145-147. . 

Art. 181. § 1. W razie uszkodzenia ciała lub rozstro
)la zdrowia pasażer cibowl4umy jest, o ile to możliwe, 
.ezzwłocznie zawiadomić przewoźnika o wypadku, który 
Je IPOW_odOW, ał. ' Pasażer, obowiązany jest ponadto zgłosiĆ 
"'e rOlllcsewe do przewoźnika na piśmie najpóźniej w 
.~9';I płęłnastudni od zejścia ze statku. 

ł 2. Domniemywa się, ie pasażer, który nie dopełnił 
"wilłzk6w PIU~ld'lid<nych w '§ 1, uk,ończył 'podr6ż 
arów ltały, ' . 

I 1. OIoba liprawniona do odbioru ba-gazu powinna 
lIdetcnqt do przewoźnika pisemne zawiadomienie 
• UluodUfliu lub' braku bagażu w ciągu pięciu dni od 
łat., w którym "gaż, zOlt.ł lub powinien był być wy
lanYI w przecłWDynl ,razie domniemywa się, że pasazer 
edebrat sw6j haga w ,':dobrym słanie I Z(jodnie z Uffi<lWą. 

Art. 182. ł 1. . RoszczenIe o · wynagrodzenie' szkód 
-rnik1ych w.kut .. k 'mi.rel., uszkodzenia cia:ła lub , roz
fłroju zdrowia "'p .. ażeraprudawnia się w ciągu dwóch 
,1.t; teI1llła ten w przypadku jmierci pasażera biegnie od 
łIl1a, w kt6ryln pasażer powinIen był zejM: ,ze statku, 
• wpnypadku usZkodzeni. dała lub rozstroju zdrowia ~ 
ecł dnł., w', którym zszedł ze statku. 

-' 

§ 2. W razje zgonu pasażera po ukollczenłu podróży 
termin przedawnienit! biegnie od dnia zgonu, nie może 
Jednak przekroczyć trzech -lat od dn!a, w ,kt6rym pasażer 
.. zedł ze statku. ' 

§ 3. Roszczenie o wY11agrodzenie szkód wynikłych 
wskutek utraty lub uszkodzenia , bagaźu p rzed:awnia się 

' . upływem sześciu miesięcy od dnia, w kt6rxm bagaż 
.os tał wydany albo powiriienbyćwydany . 

.... 

, ArŁ 183. ,§ 1. -()s<lba, która znajduje się na 'statku 
.bez bU.tu pasażers,kIego, ebow,ią.z<lIUI jest uiści!: ,pod'w6jn1ł 
opłatę za przewóz. 

f 2. ,' Kapitan może przy pł~rwszej nadarzają~~j się 
sposobności wY'ddzić tę osobę na ląrl lub ją przekazać 
na statek płynlłcy do portu, -w kt6rym ta osoba , dosŁała 
się na Btatek; kapitim uddeli 'zarazem właściwej władzy , 

, wszelkich znanych mu informacji o obywatelstwie tej ' 
osoby. porcie, w kt6rym ukryła sjoę nll statek, oraz o oko
l1cinośclach odkrycia ' jej na statku . 

ł 3. Czynności przedsięwzięte stosownie do § 2 nie 
zwalniają osoby. która znajduje się na statku bez biletu, 
od -obowiązku uiszcze,nia podwójnej sumy opłaty za od
bytą podróż. 

DZIAŁ III 

Czarter na czas. 

Art. 184. §, 1. Przez umowę, czarteru na czas armator 
zobowIązuje się za wyn~grod,zdni<em :odd<ić czarterujące
mu do rozporządzenia ,statek obsadzony załogą naozna
ozony cz,as albo na okres jednej lub kilku następują

cych po sobie podróży w celu określonym umową. ' 

§2. Każda stmn.a może tą.dać potwierdzenIa umowy 
czarteru na czas na piśmIe. 

Art. 185. § 1. W granitach uprawnień o:\{reślonych 

urn'O,VRl czarterujący nmże zawrueć umowę czarteru na 
czas z 'Olobą trzecią (podcz-arlet), n~ 'zwalnIak> jednak 
czarteruj~cego od obowi~%ku wykonania umowy zawar
tej' przez nłego z armat-{lrem. 

§ 2. W przypadku przewidzianym w § 1 przepisy 
niniejszego działu określające prawa i obowiążldarma
tora stosuje się odpowl;ednlo ,do osoby oddającej statek 
w podczarter. ' ' 

Art. 186. § ' t. Zmhma wlaŚ<:ł'Cłela s'tatku nie mllj 
wpływu na umowę czarteru na ; czas . 

§ 2.- W razie zmi:<lDy armat()ra w okresie trwani. 
Czarteru na czas ROWy armator w6tęuje z mocy samego 
prawa w stosun~kczarteru AlI <lIftS w 1D.1ejsce poprzed
nIka; poprzednik Qdpowiada1ednak solidarnie z następcll 
za zobowiąztmł.a wytńka:i4ce z W1łOwy czarteru na czai. 

Art. 181. § 1. Armator, który zawarł umowę czarteru 
na czas. obowiązany jest na WJlÓwt<nly termin oo,oać d. 
rozporządzenia czarterującemustat-ek w stanie t:datnym ' 
do żeglugi, należycie wyposażony, ob$adzony odpo
wiednią załogą orfłz przystosowany do celów przewldzi.
nych umowę. 

§ 2. Armator obowi4zany ' jest utrzymywaŁ statek 
przez cały czas trwania o:art-&-u w stanie określonym 
w § t. opłacać załogę 01'6Z za.pewnlĆ n.aleŻlle ,e~ś~d.
czenia. 

Art. 188. § 1. Czarteru:łą1:y jest wolny od obowiązku 
płacenia armatorowi opłaty' ciaTtemwe~ za okres nie
zdatności statku do eksploatacji wskutek brakÓw lub 
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uszkodzei'l statku bądż wskutek: nilildostatepnej załowi lub 
baków w jej zaopatrzeniu; w okresie tym cnrteruJący 
jest wolny także od ponoszenia. kosztów eksploatacji 
atatku. .~. 

ł 2. ' Jeżeli ' niezdatność sŁostku wynikła z przyczyn 
leżących po I stropie czarterującego. armatorowi nal.ż·y 
aiEj umówiona · oplata ' czarterowa niezależnie od Yłynagro
dzen ia szkody wynik~ej z wlny czarterujl\cego. 

Art. 189. § I. Czartęrujący może rozporządzać calą 
przestrzenią statku przeznatzbri~ do przewozu ł.adunku 

l umieszczenia pasa żerów. 

§ 2. Bez zgody cZiłrtlilrującego nie wolno armatorowi 
w żadnej .części statku •. choćby nie zajętej paaz IiIwte
rującego . przewozić na swój rachunek ładunku lUb pasa
żerÓw. 

Art. 190. § l. "'vV okresie trw'ania umowy' czarteru na 

Art. 190. Przepi.Ów nmiej.zego ·dal.lu .... ~ie st'osuje 
al, do um6w czarterowych o pnew3z ładunku, w których 
należnoś4 przewoźnika jest ustalona wedJug jednostki ... , 
qasu. , 

DZIAŁ' IV 

Usługi ;w tegludże morskiej. 

'Rozdział 1 

Agent morskI. 

Art. ·1-lK'. Prze. umowę 'agenczyjną agent mor.ski .po
.ajmuje si. .. wynagrodzeniem stałego. przedstawićiel
.twa armatora w ' określonym: porcie lub na ok~.Ś'lonYIJl 
obszarze. ' 

czas kapitan inni członkowie załogi' pozost ają w stOl- Art. 198. § l. Agent morski , jest uprawniony do po-
. lunku pracy z armatorem i mają obowiązek stosowan ia . dejmowania ,w' ,imiepiu armatora zwykłych czynnpśd 

lię ~ do jego wskazÓwek. związanyc~ zuppawianiem żegluyL 

§ 2. W zakresie eksploatacji sti.tIw kapi~an jest 
• mocy prawa przedstawicielem c.zarterującego i , powi
nien stosować się. do jego poleceńr , 

§ 3. Za zobowiązania zaciągnięte przez kapiti.na w 
ukresie wskazanym w § 2 armator odpowiada solidar
nie z czarter\ljącym. chyba że kapitan oawiądczył przy 
saciąganiu zobowiązania. ŻIi działa w imieniu czarteru- . 
jącego . 

§ 2. W szczególności ageJ1t mors~i Jest uprawniony 
do' działania w imieniu. armator& wobec urzędów i za.
rządu . portu. do załatwia'nia d:lastatku ' wszelkich czyn
ności i ptzyjmowania oświadczeń ' związanycti z przyj: 
iClem.po_stojem i wyjściem statku, do zawierania . VI 

.tmieniu armat era umów przewozu, umów .ubezpieczenia 
morskiego oraz umów przeładunku, :d9 wystawiania kono
samentów. do odbioru i zapłaty wszelkich nal.żno'd 

'związanych 'I zawinięciem statKu do · portu i przewozem 
ładunku lub pasażerÓw oraz dodochod~enia w imieniu 

\ armatora · 'roszczeń z · umów przewozu , wypsdków 
mGrski~h . 

\ 
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;· .. t~' Art. 191. Z wynagrodzenia należnego statkowi za 
ratownictwo w okresie trwania ' czarŁaru na c~s odlicza 
• ię najpierw kwoty na ' pokrycie wiZelkfch szkód spowo
dowanych ratownictwem. a następni~ udział w wynagro
dzeniu przypadający dla ' załogi; resztę wynagrodzenia 
dzieli się w równych częściach pomiędzy armatora .l czar- . 
terującego. 

§ .3. Przy zawieraniu umowy w imieniu armatorA 
agent może działać , również na rzecz drugiej' umawi'ajll- , 
cej się strony. jeżeli armator wyrazi na to z,9odę. · . 

" -.. 

Art. 192. Czarterujący może odstąpić od umowy w 
razie zwłoki w oddaniu mu statku do rozporządzenia; 

czarterującemu należy ii'ł ponadto odszkodowanie, chyba 
te ,armator udowodni, że zwłoka ' nastąpiła z przyczyn. za 
któ re nie odpowiada . 

Art. 193. Każda ze stron może odstąpić od umowy 
czarteru -na qas. jeżeli wskutek wybuchu wojny, . zamie
.z,k lub zarząd~ell:Ia władz osi,gnięciecelu. 'dla którego 
.awuto umowę. stało się niemo:Hi.we. a zmiana tych oko
ItcznoŚct w rozsądnym czasie nie jest prawdopodobna. 

Art. 194. § 1. Umowe czarteru na czas ' rozwiązuje 
li" jeżeli statek zaginął; zatonął, uległ zniszczeniu lub 
kondemnacji. 

§ .2. W przypadkach. w których umowa czarteru na 
czas koi'lczy się .w innym dniu niż umówiony. opłata czar
terowa należy się do dnia. w któiym czarterujący dyspo
.ował statkiem. W razie zaginięcia statku opłata czarte
rowa' należy się do dnia. z którego ppchodzi ostatnia wia
domość o statku. 

Art. 195. · R06zczenilł z . Wlł,0wy czarteru na czas prze
.awniasię . ,.,. upł'ywem dwóch lat .od qnia. w którym 
WIlowa wygasł •. 

,Art. 199. Jeżeii agent dokonując czynności, prjiwnej 
w imieniu armatora przekracza gr-anlce swem> umoco
wania. czynność ta wiąże mimo to armatora. chyba ż. 
niezwłocznie po otrzymaniu wiadomośel o dokonaniu 
Gzynnoślili oi;wiadczy! drugiej IItronie. że. nie. potwierdu 
ozynnoścl agenta. 

Art • . 200. Agent . morski powinien: dbać o interesy 
armatora; stosow'ć się do jego PQi.~~ń · i wskazówek, 
udzielać mu niezwłocznie potrzebnych wiadomości o prze
biegu sprawy; ~ozliczać się ńaleiycie z kwot pobranych 
l wydatkowanych oraz podejm~wać starania potrzebne do 
zabezpiedenia praw armatora. . 

Art. 201. § 1. ' Wysoką'Ć wynagrodllenia agenta . mor
skiego określa umowa. a w Je., braku zwyczaj; w braku 
zwyczaju należy się agento~ wynagrodzenie w wyso
kości przyjętej .w danych stosunkach. 

§ 2. Armator obowiązany jest na żądanY. agenta 
udzielać mu odpowiednich zaliczek na pokrycie kosztów 
czynności związanych z pośtojem .statku w 'porcie. 

§ 3. ' Rozliczenia armatora 'z agentem i wypłata nale't
ności powinny być dokonywane co , trzy miesil\ce - z koń
cem b~aitalu kalendarzowego. ' a , )IV . każdym razie powia

' ny. być' dokonane:& chwilą rozwiązania um9,WYi 

r 
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" •• ZtJ2.. ~ r. OC<l:lXl-1II re. Str0R' może na trzy mięsl.llee 
,~k~~ó~ w~tedzreć'" umowę: agencyjną ' za'W&rt~ ' Jla 

" ~Za5 .O~.meezOR'f. , " 

.' '·:,~ [~Z. Kazda ze" stronmozę z ważnej przyczyny- nr.
, <', zwłocznie ' odstąpić od umowy. jednak nie p6źniej 'l'lii w 

' crdą@)u, d.wóc:h tygodni 00' dnia·" w Jr.tGl.Lym d,0wiedzi~ł. ati. 
ClI< tS;j pI'zl€z-ynie. 

&rt_ 203. Rt>S:ZCZJełlii ... WDOW.y ageRC)fJnaj. przedawnia 
silt z: U!pfywem. dw.lbch. lat, .~, dRia wimagalnilś.d. · 

Rozdziaf 2 

~ 2. :pr.1.e%! ' Usł,llgJ~ . łwi0Wnic~ZEl' ,!ózumię ' się wszcze-
" IÓ1noo€l, holowi'łl'l,łe l~h pcha'tt,ie statku.,. 9topychani.e. ' od
~iąganie, przytrzymywanie st~tku lub ińną pomoc w'wy-, 
IłMcywanhr manewru:' lJawi-gaeyjI'f~&, Ja: , FÓ'Wnr-eii prze
bywanie' hoI'qW'nika ,Vi ' slit1l'fiie'g.Qto-w~ji 'w' PQbli~u s:tą'llku 
·W ,c,elu ~shlżeJlia mu' pomocą hO'lown'iczq (a&yst<f> n@lCiM-
nicz4). .. 

Art. 211. f 1. Zespół holowniczy powstaje z diwflą 
osiągn.ięcia \Lotowoś.ei dd wykonap.ia przez. tworzące go 

, statki p.otrzebnycb ma:n.awtów na rozkaz kierowni):<:a ze
społu holownfczego, a rozwiązuje się .,z chwilą wykona: 
nia ostatniego. manewru , i oddalenia się statków ' na bez
pieczną,- odlQ9ł.oŚć, 

§ 2. Krer.owni~fwo nawigacyjne zesgoIu hofQwnit:2:e
go naI~ży, ao, kapitaRa stat'ltu h6Povnmego, chyl):a ie 

Art. 204. ł 1. MakIer morski , pod'ejmuje SIę Z8' wy- z umowy f UD okó1icznosci co innego. wynika. 
naqtO~z.e'niem na podstawie każdQrazowego, zlecenia pO'- '" 

Makler moml. ' 

:. ś:I:'erln1ez,ęnia ' w zawl.erani~ . umó1V k.upna " j , sptzedaty ' (Art>. 21a~ t , l~ Ar~at(}r-.; . .-litóf'y pGdiąJ, się', wykQIla.nia 
'. ,~ ~t.a!f.ó.w, um4w prze.w,9zu• · eząrte.r~ .na czas, ~in9w hof!)w- ' długr l>l .Iilł.ow*zych:"filłlawi,ąjl·ari:y . 1ęs~ dostawJć ; na um6-
:. n.iC~ycl'l j umów ubezpi'Elczenią morski.ego. . wiłmy aaS' i: młeJ~€.e;·statek hol.udąqt ,~ny.do , wyło-

; § 2. Zlecanie> mC!lż'e eOją.t , załdtwi>an~e._ 'd.la .titł!k.u nania ' umówionyc;' llsłu§. nale-mcde ".l1!l?osażon,y, zaopa-
.wszEił:kicdl1 czynnOś.Ci związany~h z: .jego, ~~jściem> 'po- frzonyi obsadzony załogą. . 
' stolem i WYiściei;n" a lakżeinnych czynności~ale~łlcych 
d~ózaKresu d'żialania agenta morskie~o. Doczynnokl tych 
stosu.te Się oopn.wied'nio przepisy óumowfe ageneyj'lrej. 

Art: , 20'5. Zfecenie pośredni~zenfa ob-ejmuj-eumoco
wanie' malUera do :tawarcta zle'C'Pnej umowy rdo . od'bforu 
za'pł'aty w imieniu · dającego zlecenie, cł'lyOaże xawt.ra 
wyraźne ograniczenie, o którym druga- strona wled'zfała. 

Art: 206'. Ma-lUer mm'ski może- podjąćsfę, czynnołc~ 
na rzecz obu stron ' umawiających się, Jeżeli udzieliły mu 
,zlecenia; obowiązany Jest jednak powlOOiomić kaZd4- dro-

,', nę o -podjęciu się czynnościrówn:i'eż na rzecz drufłej 
,A strony, a w pgś.redniczeniu powinien mieć na wzgl4ldsle 

i'n teres ' o bu stron. ' 

Art. 267., § L Za pośredni'czenie w zawarciu' umo.wy 
nal-eży się maklerowi wyoogrodzenie (prowizfa)łylko 
wn.w.<;:ż.BS;" gCih}! umo·w.a, zosta.ła ta.waliŁa wsk.ut}l& ~j.go g

bie§6w-., 

§ . 2. W~(j)ŚC wynagrod'Zeni:a miflHeia, oiEl1"la 
,umowa, a w jej braku taryfa. Jeżeli taryfa nte> Zł11Włara 

. Gcipawiednieg.opos.tanQwie'rlia.. wy,sokość wynagrodzenia 
. okIeśle. z.wjczaj,. a w j~,go brak,u~ n/l!f.eży się, makleroWi 
' wynagrodzehie.w wys.ek:o~ct przyję,tej w aanych .td-
sunkacli . . . 

' \ / 

Art. 208. Makler obc;>wiązany jest rozliczyć się z każ
dej p(\)WieJtZCllJll&j! Jal1l1 Slmty n,j.e.zw.łoc~ Il'(l) wykonaruu 
.~~tła. 

Ań , 2119'o R0&ztrzeni'e zestl!l&unku, pomi;ęQ~ym&kileJiem 
II cła:lą:qfm 2łlec.em.e p1Iżed&wJIlfa, I się Z' u,lil~we:m QwQc;:h, lat 
e<ill drnila w-ymag8l1mościl. · 

Rozdzial 3 

. Usługi holownicze. 

Art; ' am., f.P'l'ze2: Ilm6wę' fiell0w,nmzif armator ' po
Crejmuj'e . sfę< Z8'. wynagi'Qd~tem' «Mriiadc21eDtif sł!atkfem 
,usług h<l1l"ci1-wnf-crzydi;' . -

' . ' 

§ 2.0sługi ho.1ow~icze pOWInny byćdoKonan.e, Zfł 
iprawnością, ' jakiej wymagają , okolicznoścf. bez _zbędnych 
.p~w; i zWf1DkfOł'&'71 zgOd;Fl.ią 7! zasac:llamt dcbrej, pł'aktylU 
mcrrslł.ie-j:. ' • 

§ , 3. Statek będący pod kierownictwem 'nawigacyJ
n.ym' .k!apitatlilll dnugjeg;O! sta~lt.u nie jaśt. 2lwolni.ony od oba
wi1t$u dbani&- iii ', b.e-zpieezeńs-tw6 zespGlu holow~iczego 
f bezpieczeństwo żeglugi. 

Alrtt ~3. Wysokość wyua~odZenill za \iSłUg.L hol~w
nióe akreŚ'h. WBew.d, II w. j~j braku. ta~" Jeiea ~fa 

. nie- za>\viera- 0dpowi-ednite~ POSitan.owi,enia. wysokość wy
nagrodzeni"1ł ołJ:eś1a_ zw~cZ'lłj; (f w legO' brak]J naleiy at, 
h0lQwni~owl słuszne ,wynagrodzenie. 

Art. 2'14. §' r. statek, którego kapitan sprawuje iie
rownictwo nawigacyJne zespołu hol'awniczegp, od'powillda 
za ,szkodę wyrząd'zoń.ą inn~IIi1u statkowi w€ITodzq'C'emu w 
skład zespolu oraz osobom i rzecżom znajdującym się 'na 
tym statku, chyba ae udowodni, iż szkoda jest następ
stwem : okoltczności; za które nie ponosi odpowiedział
noścl. 

§ 2. ' Statek będąc.y pod kierownictwem naWigacyj
nym kapitana drugiego statku odpowiada za szkodę ' wy
rządzoną z jego win): innemu statkowi wchodzącemu w 
skład zespolu oraz osobom i rzec'zom znajdującym się na ' 
~ym statku. 

Art~ Zf5'. RosżczeTrfe z umowy RoleY\'łlltcze.ji pne
dawnia się 7: up-J'y-wem dwóch lat en dnia uk&ń~zeni. 

usług holowniczych. 

Rozdział 4 

Pilotaż . 

. Ań_ . 2!6i, ,ł1sł~j; pikJ,ta. p.oleqaią . Da uł'ldelaniu kapł~ 
tiuJGwipomm:y' k, na:d~ w ' kcierfJw.~~ statJtiem ze- wzgJ;ąd1l 
mi> warunki rrawdgtłlilJjne:- wóEi. na .tćt.y.Gh." pitt>'~.Pęłnł 
służb~. . 

.. ' 

) 
) 
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'Art. :U7. f 1. Pilot pozostaje w czasia , pilotowania , 
ltatltu pod kJerowni.ctweni kapltan,a statku pilotowanego'. 

f '2. ' Kapit!ln statku Obowiązan'y je.t udiifillit pilotbwt 
•• selklch informacji dotycząt!ych właściwości n.awigacyJ-

Art. 225, § 1. Straty awarii wsp61nej rozdziela ,siEi ~ ... ~ .. 
pomi~dz~ ~tatek, . ł~adunek. i. frac~t, ,w stosunku .do ich r~e - '~:!'1 
Cz~wlsteJ wartośc,l w mle)SCU ,l czas~e zakonczenia pQ'_ ~. / .~, 
droz~ . Opłata za przewó~ pasażeró~ i ich bagaż '~ jest ",:,-,1 

lyeh statJc.u. ',' . ,- • _ 
zrównana z frachtel,l1. " ". ':!: ",. 

t 2. Straty awari,i wspólnej rozdziela się stosO:wl'lie 
do § 1, choćby niebezpi'eczeństwo , które' spow.O-aow-ało 
nadzwyczajne poświęcenia lub wydatki, ' zostało zawinione 
przeź ,któregokolwiek z uczestników . awarii wspólnej Ilrb 
przez .Osobę trzecią , Jednakże rozdzielenie strat nie po-

f 3. Kor~ystanie z usług pilot~l nie iwalni" kapitana 
.. ' odpowiedzialności ' za kierownictwo stat,!tu. 

Art. / 218. Armator odpowiada za szkodę wyrządzonłl 
przez ' pilota, jak za szkodę wyrządzon, przez Clzłonka 
błogi , statku. 

Art. 2111. f 1. Przedsiębiorstwo lub instytucja zatrud- ' 
,Iliając;a . pilota , odpowiada wobec armatora za szkodę wy.~ 
l&4dzoną z winy pilota ' pr~y wykonywaniu usług , piloto-, 
wych, chyba że ni e pono~ winy w wyborze. '. 

§ .2. PrzedsięLiorstwo ' lub instytucja ' zatrudniająca 
,Uota może 'ogran ic zy-ć , swoją ,odpowiedzialrtośćwynika-' "er, z J , l 'do. wys(, kóści k,woty~;;równej d\\tudziestokrotn_J 
\Vysoko~cl opłity pilotowej nalezneLza ulługl pilotowe, 
w czasie których szkOda powstała. ~ 

Art. 2~O. f 1. 'Opłaty pilotowa : 'oraz tryb- ich pabia
rania określa taryfa. 

zbawia uczestnika awarii wspólnej prawa zwrotnego po- ~. 
szukiwania od osoby, ,z której winy strara powstała . 

. § 3. Rozdział strat awarU wspólnej przeprowadza si~ 
również wtedy, gdy akt awarii wspólnej nie doprowadzil 
do zamierzonego rezultatu, a także gdy poświę c;:e ni e 
objęło cały, statek lub cały ładunek. ' 

, 
Art. 226. , § .1. Strat wynikłych z ~traty lub" uszko

~zenia ładun~u, który załadc}wap.D na statek bez wied;z;y ' ~.~~~ 
armató~' albo zadeklarowanp fałszywie PfŻY przyjęciu "'d o- ;'" j'-;,;~ 
przewo li, nie zalicza ' się do awarit wsppinęj ; jedI? ak że ,:t'fP 

," ładune ,:' taki, jeżeli został uratowany, uczestniczy w po- ,'t.~ 
kryciu udziałów awarii wspólnej według ogólnych .zasad. ~ ~,);,~ 

, I ' ' , . ,'t;' 
. ł ~, Straty . wynikłe z. utraty lub 'uszkodzenia ładun- ,' f;./~ 
ku, ktÓr ego wartość została przy przyjęciu do przewozu ~ ~,I~ 
zadek~rowanaponiżej rzeczywistej , wartości, zalicza się ' ;;~ 
do awdrii wspólnej wecf'tug wartości zadeklarowanej, na- '/ 

f 2, Pilotowi nalezy się w czasi. przebywania n. 
.tatku pilotowanym odpowiednie pomieszczenie ł wyży

wienie, Jeżeli okoliczności tego wymagaj", 

Art. 221. Roszczenie wynikające z usług pilotowych 
przedawnia się z upływem' dwóch lat od, ' dnia zakończer 
ala tych usług. 

, tomiasŁ- 'ciążące na tym ładunku zobowiązania '? tytułu ' ," ..2 
udziału w awarii wspólnej ustala się według jegp war- _ .. c:lIl 

,tości r~eczywistej . ' ,." ':-'i 
, ~ 

Art., 222. f 1. ' Minister - Kierownik Urzędu GoSI»' 
'arkl Morskiej określi w 'drodze rozporządzenia organl
.. cję pilotażu, ,kwalifikacje zawodowe . pilotów oraz obo
w14zek i , zasady korzystania z usług pilotów. 

ł 2. Minister -' Kierownik Urz.ędu Gospodarki Mor
IkleJ może- Vłloważnić dyrektorów urzędów morskich dct 
Wprowadzenia obowiązku korzystania i do określenia 
hCzegółowych warunków korzystania z usług pUota. 

TYTUŁ V 

Wypadki Biorskie. 

DZIAŁ I 

A warta , wspólna.. 

.~ ~ J 
'Art. 227. Wszelkie szkody i straty w statku, ładunKu '" ':.'.~ 

lub frach,cie, które nie podlegają zaliczeniu do awarii ."_ . ~ 
wspólnej, stanowią awarię poszczególną; ponośl je po
szkodowany lub ' ten, kto za nie odpowiada, 

Art. 228. § 1. Ustalenia, czy zachodzi ' awaria wspól
na; obliczenia wysokości strat awarii wspolnej l ich roz
dzielenia (dyspasza) dokonuje dyspaszer ' na 
armatora. 

§ 2, Szczegółowego rozliczenia awarii , wspó1nej do
konuje dyspaązer stosując, w 'braku umowy s.tron, zasady ,/ :.,.~:: 
powszechnie przyjęte , w międzynarodowym obroCie '-'~ 
morskim. ' 

§ 3, ,Zlecenie pow'inno być udzielone dyspaszeroWi 
przez armatora niezwłocznie po zakończeniu podróży, nie 
pó:tniej jednak jak w ciągu jednego miesiąca, W razie i 

' zwłoki armatora żl~cenie ' może być' udzielone przez' iTIT1e- l' 
go uczestnika awarii wspólnej, " :;, 

Art. 223. 't 1." Awarię wspól~4 stanoWią nadzwy- ł 4: Mmister_ - Kierownik Urzędu , Gospodarki Mor- " 
tEajne poświęcenia lub ,wy:datld poniesione rozmyślnie . sklej w pOTozumieniu . z Ministrem -Handlu ZagranicZnego "",:i 
I rozsądni. ' w celu ratowa.nia statku, ' ła.dunku na nim i Ministrem Sprawiedliwości . określi w drod~e rozporzą- ~,' jlj 
,newożonego oraz frachtu ze wspólnego dla nich nle- dzenia kwalifikacje wymagane do zajmowania _.~tanowi~ka ~~~ 
,Msple'czeństwa, ' , dyspaszera, sposób jego powoływania oraz tryb postępo

wania dyspaszerskiego, zaskarżania dyspaszy i nadawania 
ł 2. Do ,awarii wspólnej zalicza się - tylko te straty, . ' dyspaszy mocy ' tyt'nłu wykonawczego. 

kt6re ., bezpośrednim następstwem aktu awarII' wspó1rej, 
.trat pośrednIchi . jak straty z przestoju lub z różnicy cen, 
at. ' zalicza się do awarl'l wspólnej. 

Art. 224. 'Wydatek ~adz...w'YczaJny 'ponie;ionyzamiast 
wydatku, który podlegałby' zaliczenIu do awarii wspólnej, 
.. licza się' do awarii w$pólnej,H ecz tylko !lo wysokości 
1fyd.tku, ~astąpJon8g0. " ' . 

Art. 229. § 1. Roszczenie z awarii wspólnej prze
dawnia się z upływem dwóch -lat od dnia zakóńczęr> la 
podróży , .. 

§ 2: Bieg przedawnienia przerywa się przez wszczęcie 
postępo,wania dysPClsze~skiego. Przedawnienie biegn,~e nś 
nowo , od dnia zakończeni'a tego po'stępowania. 
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DZIAŁ II 

Zderzenie statków. 

Art. 230. Hrzepisy ńini~jszego dzi~iu' norńlujll odpo
wiedzialność :la sżkodę wyrządzonll ' statkowi albo znaj
dującym się na nim osobom lub rzeczom wskute~ zde
rzenia, które o'astąpiło na morzu lub na wodach śródlą
dowych pomiędzy statkami morskimi . albo pomiędzy 

.atatkiem mor~kiDl: a ' statkiem żeglugi śródlądowej lub 
wodnosamolotem. 

Art. ~31. § . 1. 'Statek odpowiada za szkodę wyrzą

dzoną wskutek zderzenia z jego, winy. 

§ 2. Wina s.tatku ' zachodzi w szczególności w razie 
zaniedbań ' w ~akr'esie wyposażenia statku; kierowania 
/ltat~iem, obsługiwania statku: przestrzegania przepisów 
o lallOuieganiu zderzeniom .na morlu i stosowania innych 
środkQw bezpieczeństwa, nakazanych przez obowiązujące 
przepisy, praktykę morską lub przez , szczególne okolicz
ności. 

Art. 232. • 1. Jeżeli zderzenie nastąpiło z winy kilku 
I~atków, każdy z nich odpowiada w stosunku do stopnia 
swojej winy za szkodę wyrządzon~ pozostałym statkom 
lub mieniu znajdującemu się na nich. Jeżeli stopień winy 
Jest jednakowyalbó nie da się ustalić ," statki odpowia-
~ają w równych częściach. . . . . 

§ 2. la szkodę, wynikłą wskutek śmierci; uszkodze
nia ciała lub ' rozstroju zdrowia, statki,.- które ' zawiniły 
werzenie, odpowiadają solidarnie. Statkowi, który na 
pedstawie solidaniej odpowiedzialnQści zapłacił część 
1i.rięklaę ' niż na niego przypadało, . przysługuje zwrotne 
roszcze.nie do .innych statków o sumę nadpłaconą . . ' 

Art. 233. f 1. . Jeżeli zderzenie nastąpiło wskutek 
przypadk.u lub aUy wyższej albo jeżeli przyczyny I)-le 
można ustalić, izkodę ponosi ten, kto jej ' doznał. 

§ . 2. Przepis § . 1 stosuje się ró~nież Vf przypadku, 
Udy atatki lub jeden z nich były w czasie zderzenia za
kotwiczQI1e. 

Art; ~34. ł 1. ' Po zd·erzeniu kapitan każdego ze 
statków, k'tóre zderzyły się, obowiązany jest nieść po
moc drugiemu Itatkowi, jego załodze i pasażerom, jei.1ł 
może to uczynić bez poważnego niebezpieczeństwa dla 

, swojego statku oraz jego pasażerów i załogI, 

§ 2. Kapitan każdego ze statków, które zderzyły się, 
I jest również obowiązany bezzwłocznie podać drugiemu 

statkowi nazwę, sygnał rozpoznawczy i port macierzysty 
Iwojeg0 statku oraz miejscowość, z której i do której 
płynie . . 

f, 3. Armator ,nie odpowiada za naruszenie powyż
Izych obow1ązków prze-z kapitana. ' 

Art. 235. § l. Roszczenie o wynagrodzenie lizkody 
wyrządzonej zderzeniem statków przedawnia się ' z upły-
wem ' dwóch lat . od dnia zderzenia. ' 

\ \ § 2. Bieg przedawnienia przerywa się przez wszczę
, cie przed izbą m.orską postępowania dotyczącego zde
rzenia. PrzedaWnienie biegnie na nowo od dnia żak oń

~zenia tego postępowania. 

§ 3. Roszczenie zwrotne o sumę nadpłaconą ·na pod
atawie solidarnej odpowiedzialności statków, k.tÓre ... 
winiły .zderżel,lie, prrledawnia się s upływem roku ~ dnła 
zapłaty. 

Art. 236. Pnepisy mmeJszego działu stosuje się od- . 
powiednio, .gdy statek zachowaniem swym wyrządxU ' 
szkodę innemu statkowi, zriajd\J,jącym się na nim osobom "-
lub rzeczom. choćby nawet zderzenie ni. nastłlplło. 

Art. 231. f 1. Przepisy nitlleJszego d.ziału stoIuje I., 
odpowl8dnio rÓwnie! .do jedn.ostek · pływajllcych mary
narki wojennej, organów ochrony granic i Milicji Oby-
watelskiej, . . 

. . 
f 2 . . Jednostki pływające wyszcze.gólnione w f ' l 

nie ponoszą odpowiedzialności za szkodę wyrządzon, 
innym statkom ~derzenlem lub innym dziąłaniem przy wy_ 
konywaniu zadań służbowych w obręb.epoligonów ćwi
czebnych l rejonów o.głoszonych jako niebezpieczne dla 
żeglugi, co nie zwalnia dowódców tych jednostek od pru
widzianych w ut. . 234 obp:wiłlZków udzielfmia statkowi 
niezbędnej pomocy oraz pbdanla danych w zakresł., 
który określą Minister Obrony Narodowej i Minister 
Spraw Wewnętrznych w · porozumieniu , z Ministrem 
Kierownikiem Urzędu Gospodarki Morskiej: 

.I>ZIAŁ III 

aatownictwo morskle. 

Art. 238. ł 1. Za . uratowanI. • niebalpieczeńltwa 
Itatku lub mienia znajdującego się na statku albo z niego 
pochodzącego, jak również za udzielenie pomcx;y statko
wi znajdujące'mu się w, niebe~pieczeństwie nalety się w-y
nagrodzenie. 

§ 2. Wynagrodzenie należy się równhiż za uratowa
nie frachtu oraz opłat za przewóz pasażerÓw . I bagaiu. 

f l. Wynagrodzenie należy tię równie* za ratow
'nlctwo udzielone na wodach morakich lub tródl,dowycJl 
przez statek morski atatkowl żeglugi tr6dlłldowe-j lut. 
wodnosamolotowi. . 

f 4. Wynagrodzenie nalety aht, choćby ratownictw. 
nastąpiło pomiędzy Itatkaml ' lego samego armatora. . 

Att. 139. Nie należy alę wynagrodzeni. .. rato .... 
nlctwo, które nil! dało pożytecznego wyniku. ' 

Art. 240. § 1. Oloby uratowane ni. s, obowillun. 
do zapłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia za Ich oc~~ 
~& . 

f 2. Ratującemu życie ludzkie ' należy się słulma 
częŚć wynagrodzenia przypadająceg{) 18 uratowanie mie
nia, jeże H jego czynności ratownlcz. . pozostawały "! 
związku z wypadkiem~ który spowodował rafownictwo 
Inienia. 

Art. ·241. Nie ma prawa do wynagrodzenia ten, kto 
przedsięwziął czynności ratownicze wbrew wyraźnemu 
l rozsądnemu zakazowi statku ratowanego. 

Art. 242. Kto "na podstawie umowy podjął się pilo
tować statek' lub świadczyć mu usługI . holownicze. ma 
prawo do wynagrodzenia za ratownictwo, gdy statek ma-

\ 
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la'Zł ~si.ę ;'ast~i:e: w ~bE!'lp:iecieństwie. jeżeli udzielił 
mu usług ' wy}ą't.łmwydh; · !łI!t!óI'e wykir-e.<.:zały poza ~'akTet 
wy-kionyw'ani-a ~a:vm.'rtej pr~'Z nreg;o umowy . . 

Art. 243. § 1. Strona może żądać unieważnienia lub 
EDli-any umowy o 'ret1'>wlitctw.:o zawarte'jw chwili 1 'Pod 

'Wli'ływem niebezpi,ec'lens.fwa. jeż>eli pOst-ano.wieni'/ł ' umowy 
~ nłeshfS'lne. 

§ 2. ' Strona może równie! żądać unieważnienia lub 
.mti~,y umowy..AII L'JJtoł.Imid,WlJ . je!Ż.eH .:Strone prz.y zawar-

, cłu .wJ;Io.wQ' zł.QŻ~ła' ~wł.Q.(k,zenie ,w,Q!i ,pDd ' w.pŁy.wem 

błąd u 'w.y.w0IanegQ :po<i.stą.pem ,lllb wirkoll'.zyst-anłem lj.ęj 

nieśwIadomości albo jeżeli umówione wynagrodzenie jest 
niewspółmiernie nisklje l!J.b wysokie. ' 

1A'I't'. 24'4. 1W ;paku umowy 'Wy!ioJtafć -wyn'dgTO<kenm 
okreś,}. 's ię "61'El'SDWńłe <tła <dk-ełkzm~'ŚGl. łilol'ą'c w -5'Z'C'EeglJI
rroSci ~ 'pGdmwę: 

t) ptzede wS7Q'sildm: 

• , rOSi:ą'fllięty 'fII{.yn-i'k iWfik tw ..... 
"D) wys-iłkj ,j 'AS -tigł \f'II ~cyd>łł, 

nie'be~pie'czeń'Stwo. "'kt'óre ' ugf'atalo mieni", : r1i10-
w,a-nemu. a "w "Faiie l'atowariia śtrdtku.t6wniei '~
dującym '~1'ę '-na nint~-os0hO'In. , 

niebezpieczeństwo. które z-agrażałoratujl\cym 

i użytemu przez .nich .s.tatko~i I sprzętowi, 

zużyty ezas ratujących oraz poniesioD€ . przel ntch ' 
. szkoąy i · wy.datki, 

ryzyko odpowiedzialności 1 'Inne ryzyka. które 
zagrażały /ratującym, r~ 

waftość :spn!ltu użyte,go ,rlo ratownktwa. 

S2cze.gQI~. r~&tos9"wanha .Itatku rat.4jąGego ,J1,o 
ciynn0Ści urCLt0.Wnic~ych.. 

2) następnie - wartość mienia uratowanege. 

. Mł. 245, ',1 L ~f}tSokQś'Ć .wy>R~r'Odzenia .nłe -n19M 
, przek l:aczać w.artość'i mienia uratowanego. 

J"~. ./J)J.. usbllellt<l IWiiI,J; tości "Inienia ui:ato.wan.ego ..mJa
,r.otlajna . jest ,j~!0 'lW.adoŚć fIN .m~js.cu. 'W ;.któ~ym ',mamw 
Ilę po uratowimlu. ,d jeżeli mienie zostało ~pried.n.~ -
eena uzyskana ze, sprzedaży. w obu przypadkach po 0911-
aeru'll , 'ciązącYa'h ';na "'łieliiu >1!.r.iłtG'Wilfll1łll 'Ópłat ,j tlanin ' 
.. pul:mozny<!h OUł'! ''k;fJ~t~ " elfa ' z~:cbl!lw'oJnła. o:sx-aa,oW'an1e 
lub sprzedaży. 

Arl. 246. Wy.nl!~(jJtlz-eri"' lł'l'lite 'b'l'Ć obniżone. IRawet 
nie prżyznane.jeżeli fatujący z winy swojej spowodówał 
\}conioeC"Lnnść fat;ownmtwa fkr"b jeiWł1 w ..związku I n1tow
'łl·((!'twoem '1iowścH 'sł'ę , 1"8dz'j.eży. :paseTstwa ,lub ' czynu 

,oszukańczego. ' 

Art. 247. Jeżeli , r.atownictwa udzieliło kilku ratuJA' 
.cych • . ,każdy z nich m a ,.pr.dwo .io , s,tosunkov.:ej 'części . wy
nagrodze.n iai l ej wy-5ókeść .ok,reśla llillowa, zaw.arta .po· 
międz'y ratującymi. 'w braku umowy każćly z ' ratując~yc1'i 
może żąd ać .zaplaty przypadającej na niego części ' wyna
grodzen ia, Częić wynag:wdzenia przypadającą , na ratu- ' 
jącego określa :się .P{..zy · odllowlednim Ztlstosowa-lliu 
art. 244, ' 

Art, 248. Z tytułu roszczeni"" o wynagrodzenie za ra· 
townic twc> oraz zwrotkostt'ow' 'Poniesionych za zacho
wartie, osżacowarrle i sprz-ed'!d 'mi:~nia pTllysługuje 1"alu-
111femu prawo l'astawu ma. mierila 'uralowanym. a na przed-

miotach 6bj ętych przez JIliego w pOlIadanie w zwIązku 
I ratownictwem - · również prawo" zatrzymanla aż do. zło
tenla przez dłużnika zabe~pieGZenill: 

/ 
Art. 249. §,' 1. Wynagrodżenie nalein. statkowi z ty

tUłu ratownictwa dżieli si!ł I po połowte pomiędzy arma
t~1l i za~ogę 'po odliczeniu ukód "'ponieSIonyell przez 
statek oraz wydatków i , strat armatora i załogi lpoWO

dowan ych ratownictwem. 

§ 2. Przepisu ' § l 'nl~ 1it0S~ 'sI, cll) wyn'll'ijI'oo:zwr. 
prZYP?dającego statkowi używanemu, do '2;'Ilwaaow.go 1.

,towniCtwa statków morskich oniz jednostce pływającej 

mllryD'arki wojennej. organ6w ochrony gnanie 'I Mntcli 
Obywatelskiej, 

1§ 3. Minis1:>eT - f<rerownik U~zędu 'G~pott.rilMor: 
sid.j w -purozumi-eniu 'z wł'dś"Clwymzw'illą:fOl wDJiłD. 

w~ l}kr~ś li 'L6'S'dd<y ?Ouuału pomięiłz·y ~tUlitan. ł ;~ 
c!!ł<lfiłOOw 'Zaloy'i 'CzęśCi wyn'dgrodzetiR u utOWDtctwo 
pI'z~'a€laj'ąc1:!jll.lll '!la~gl dr-ft'l "kY'b postilPo~n ••. 

; , A1 250 . . Roszczenie 0' wynagrodzenie za' riiltownletw,o'·' , . 
przedawnia się ' z upływem dwóch lat od .dnia ukończenia ' _ 
rt'towniełwa. ., .. 

~t. Z.SI. 'ł L Frr;episy iJlinle jszevo <idżia'łu .l;StOIu:te ł, 
Gdpo>wi~ti!\lio d'G , :jedD'tJstek pł~Jł4c;y.dh \DOl'}'D.I)~1 ... 
lennej. '@rganów itlc'hnmy gł'ank '!i 'lMtlł~1 Ob-y;wa.t4tl .. k4ęJ. , ' 

',t . 1 . . Ministro:wie Obrąny' Np.Todowel t ~pf"W W~ 
wnę'tnny<.:h OkresIq ' 'Z'&S'6'Gy ' · 'O'b'IJicnnł. i JłllZemeczenia' 
wyn'<[grodz-eniti 2:'a rll~owl'lićt;Wlll 'lIaleineyo ' 1ednlJltk9 
ply.wejącym wymi<ernoncym 'W ił 1 @tU <tl'y;b 'p6słi!ł'PO'w08.lft9." 
wtychspTifWfl.ch. , ' . 

DZIAŁ IV l' 

I 

W:!ydobYWilrtłe mlenla 11 'mOl'za. 

/Art. ' 2'5~. , § 1. 'Właścłciel .. i'e~la (.tatku. ił.dunka ~QD 
'lnne~D 'Pfi'e{>imiottr) z~·topi'OIleV,0 'W obr,bl. ''POI.kich m1!Jil'~ 
skich wód wewnętrznydi iub polslilego mOrH ler1tC)l'iai~ 
n~go powinien w dl\gu roku od "dnia lAtonl,cł. ' mienia -' 
-zgłosi'Ć we M4aści:wym :u~;żi. mor_klm z_lar w'ydo~ , 
~y.cia ~'go mienie - i olu::i!Ś'łic it~I1Ii1n;.ao *ł6I:.go A1Di-e'r~. -
..aDń<ny-c wyti'obyw'diJl're. ' UrZłł'd mGrcikl ' 1IIO'ł. 'W ci'ą~ ..
'trzech mi~sł:ęuy 'oa rdnia q'łoszenio-a ''I ... ,da~ ".milany wł\kiłl- . 
uDego terminu łub "lakre'śUć wldćld.lowi AOlfr'Wny 
t.rmin zakQńczenia wydąbywania, nie kr6tszy Jednak' dłlt 
TO'k 'Ucząc od dni>8 d'flręczenia ,tlecYŻll. 

. " 
" 

I '; 

, ,~ 

• I • \ • ~ 

;ł 2. Jeżeli wJaŚ'.ci:ci.ł w ·t-ę'Fmł_I. otiltilaya w· f 41' ,": ... ':!" 
',rtł.. rozp0czął , 'YVY~bYwan'i:. 'lub w c:11{gU 'njku I0Il iIIp~ ;~ 
tego terminu xiie ukończył wydooywllnia ,sweQo ,ml:en .. 
.t~je się ono własnością państwowi. 

. ~ , 

. Art. 253. § 1. Wydo'b:yvy.anIe mienia prze.z w1ałcidela 
w I'ejonach umocnionych i w ' ilUlych obszarach umany<;h " 
'za "szczeyólnie , 'wa'Żn.e dl'a 01Hl0ny !kl'ca)u. 1ak .r6wnletw,y
fiti'bywanre mienMi wa~slrowe\:o \nob lłUYSPosoblon_vo do 
celów wojsko~ych. Wymiłg'8 ' 'lie'l'Wohml-a WłaśrltwycD '6~

'nów wojskowych. 

§ 2. Jei'eH właśdcie-I ~ie 1UZ~il"ł -z&zwo1enla 'Da. wy
dobycie miema ~at'(JpioITego, 'może "lwrócit .stę '!' 'ćtą-gu 
trzech miesięcy . od otrzymania' 'Odmowy tło 'U'nędu· ;m'6y. 

, , 

. :'~ 

'" 



, .. 
.~ ... , 

lo-o" ",' 

\ 

'\, 

.. , 
o,' " 

i' ". 

:Czi ':: rJniJ.:. Ustaw ' Nr n - ~ 23 Poz. 112 
~------------------------------------~------~------------~~~ 

" ., 
Ik iego .0 zarządzt:!nie w. porozumie'niu z właściwym orga-
nem wojskQwym wydobycia ,tego mieniana 'koszt właści
r:iela . 

Art. 254. § 1. J~żeli mienie zatopione bądź opuszczo
ne znajduJące się na mieliżnie lub na powierzchni wody 
utrudnia żeglugę lub pracę w porcie, na redzie lub drodze · 
wodnej 'albo zagraża żegludze, urząd -morski ' rri'oże zarzą
dzić usunięcie przeszkody na koszt właściciela, wyzna
czając mu . stosowny termin. do odbioru .mienia za zwro
tem poniesionych kosztów. 

§ 2. Jeże-li wł.ąściciel w wyznaczonym terminie nie 
.zglosi się po odbiór , mienia albo nie uiś.ci kos~tów usu
nięcia przesżkoay, urząo .:morski, ,może sprzegaĆ mienie 
j ,.z su~y uzysk<mej .ze . sprzędaży .pokryćs.woje koszty 
oraz wydat i za przechowanie. i przeprowadzenie sprze
daż'y, a resZtę złożyć do depozyt h sądowego , w . cel'u WY-
dania tej osobie ~prawnionej. . 

§ 3. Właściciei " o~powiada 'Za kdszty wydatki po-
nJesione' przez ' urząd morski w granicach wartości mienia. 

Art. 255. Wydobycie cudzego ' mienia zat'Opionego W 

morzu i pnzywiezienie'. 9,0. na polskie wody ,wewnętrzne , 

lub ·polskie mone terytorialne nal.ż·ybezzwłocznie zgło
,ić urzędowi motskiemuz podartiem czasu, miej'sca i oko,
liczności wydobycia inienia: oraz 'w miarę, meż'ności ,zawia
domić o tym również własciciela, ił , do . czil~u wydania 
mu mienia - , odpowiednio jeżabezp-ie<:zyć. I 

Art. '256. § r. Wydgby~aji\~;mu cudze mienili ne
l.iy lię zwrot kosztów i wydatków ' oraz wynagrodzenie, 
którego wysokość · okre$la ,aię ' pr:ly odpowiednim zasto-
1I 0\vaniu przepisów o ratow~!ctv.rje. 

§ 2 .. Na zabezpi'eczenie należilośt:i okr~lonych w f 1 
wydobywającemu przysługuje U8taWOWe prawo zastawu 
na · wydobytym mieniu ' z pierwszeństwem słuzącym uprzy
wilejowanym wierzytelnOś.ciom .z tytułu ratownictwa. 

I 

Ad. 25J. ,Jeżeli wydobyte mienie ulega szybkiemu 
zępsuciu lub znisz,~zeniu albo jeże!i jego .przechowanl. 
wymaga nadml,ernych , kosztów, wydobywaj~cy moż_e l. , 

. Iprzedać i sumę uzyskaną ze sprzedaży po odUczen,i1Lswo
ich !).alężnoś~izłożyć do depqzytu' sądowego, zawiada
mi ając niezwłocznie' właściciela . o dokonaniu sprzedaży 
i złożeniu reszty sumy ~o depozytu sądowego. 

I , 

'~rt. 258. § L , Jfilże-li właściciel nie jest, znany ' albo 
w ciągu I czternastu dni ód zawiadomienia ~o o wydo
byciu nie zgłosi się w celu odbioru mienia lub nie uiści 
na)eżno~ci wydobywającego, wydobywajllcy obowiązany 
jest wydać wydobyte mienie urzędowi morskiemu, a gdy 
ono jest mieniePl wojskowym lub przysposobionym ,do 
celów wojskowych, przekazać właściwemu organowi 
wojskowemu', . 

§ 2. W celu ustalenia nieznanej osoby właściciela 

wydobytego mienia urząd morski .. przeprowadza postępo
wanie w trybie, który określi w drodze _rozporządzenia 
MiQister - Kierpwnik Urzędu Gospodarki Morskiej w po
rozumieniu z' Mihistrem SpraWiedliwości i. Ministrem 
Spraw Zagranicznych. 

, Art. ~9. , JeżeH właściciel mieni·a w terminie szescio
' miesięcznym od , dnia wezwania pr"ez urząd morski nie 
zgłQ.si si ę w celu odbioru' mienia lub nie uiści należ-

rności wydobywającego i poniesionych ,przez urząd . morski ' 
kosżt6W zabezpieczenia, urząd 'morski może sprzedać wy
dobyte mienie , i sumę uzyskaną , ze ' sprzedaży po odli- ' 
czeniu należn' ści wydobywającego i swoich kosztów 
złożyć do depozytu sądowego. Prz,episart. 257 ,stosuje się 
oppowiednio. 

, 
Art. 260. § 1. Kto znalazł I uratował cudze mienie 

uno~zące się na morzu albo przyczynił się do uratowania 
tafiego . mienia, ma prawo -do wynagrodzenia według 
przepisów o ratownictwie, jeż~li zgłosił swe, "roszczenie 
najp6żniej w chwili :oddania . znalezionego mienia. 

, § 2. Kto znalazł i zabezpie,czył cudze mienie wyrzu~ 
Cone I;\4 brzeg morza;' ma prawo do wynagrodzenia w 
wysokości nie przekraczaJącej 30% w.i;Utoścl mienia" jeżeli 

,- roszczeille sw'e , zglos' ,'najpóźniej w chwi'!! , oddania zna
lizionello mienia. 

§ J. W przypadkach prżewidzianych W § 1 t ' l 
stosuje się ' odpowiednio ,przepisy art. 255-259. 

'o" 
Ait. 261. Minister Sprawi~dliwości' w , porozumieniu 

% Ministrem '- Kierownikiem Urzędu GoSpoda rki ' Morskiej 
l · Ministrem Finansów określi w drodze . rozporządzenia 
iposób pośtępowania z mieniem,,' którego właściciel pozo
Itał nieznany, oraz tryb ustalani..a ' wysokości i pokrycia 
należnoścf związan ych z wydobyciem, zabezpieczeniem, 
Iprżedażą mienia stosownie do przepisów-- n.iniejszego 
działu, .jak również sposób i tryb " przepr'owadzania ' prze
widzianej w nini~jszym dziaJe sprzedaży , mienia. 

TYTU Ł VI 

\ ' 

, . ~ezpieczenie , morskle. · \ 

.' DZIAł. 1 

Umowa ubezpieczenia morskiego. 

Rozdział 1 ' 

Przepisy ' ogólne: 

Art_ 262. § l,. Przez, umo,wę ubezpieczenia morskiego 
' ubezpieczyciel zt1bowiązuje się w. zamiaI,l za . składkę 
ubezpleczeniowł\ wypłacić odszkod'owanie za sz~ody po
niesione wskutek nlebezpieqeństw, ' na jakie przedmiot 
ubezpieczenia' jelit n!lfażo~y w związku z ·żeglugą mors.ką. 

§ 2. Umową ubezpieczenia PlorslVego można.. objąć 
ponadto niebezp'ieczeńltwa" na które w związku z ' prze

'wozem morskim pr.zedmlot ubezpieczenia narażony jest • 
W przewozie lotniczym, na wodach , śró(Pądowych lub ńa 
ll!d~ie. 

ł 3. Przepisy o ubezpieczeniu , morskim stosuje' się 
odpowiednitl do ubezpieczenia ,statków znajdujących się 

w budowie. 

Art. 263. § 1. Przedmiotem ubezpieczenia_o morskiego 
moze być,. każdy interes majątk0'YY' ~wiąza.n.y z- żeglugl\ 

, morską i dający się ocenić 'w pieniądzach, 

.. 

" 
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§ 2. W szczególności mogą: być · przedmiotem ubu· 
pl.czenia morskiego: statek. ładun.ek. fracht • . opłata ' za' 

pliUWÓZ pa!!az.erów. oprata . czartewwa, spomtewa1'ly zysit 
na ładunku, prówizia. wydatki awarii wsp9Jnef. zobowi<l
unie z odpowiedzialnosci cywilnej oraz. wierzytelnosć za
-bezpieczonB' ' na statku. ładunku lub fracn:cfe. 

ł 3. Ubezpieczyciel może re asekurowaĆ zawarta 
przez siebie ubezpreczenia. 

Art. 264. §' t. V'ł}€zpieczycief obowi:ąza.fl\y fest na ill-
4anie wydać osob-ie. z którą zawaf'ł umowę- ubezpiec.enilł 

(ubezpieczającemu). poFf~ę- stwienbaJącą Z'ctwarcie umowy 
ubezpiecz.enia. 

. §; 2. . Pned wydaniem Jlolira.1f 'Uhezpiec:iycieł ~owią. ... 
aa)/' j.eJt wyclaĆ" U9ęz.pię·c:zającemun. jego żądani. tym,.. 
ORsm\ty do,lfUIm.ent stwierdzający Z&waFCt" .WIWW!. , 

Art. 265. § 1. Polisa powinna zawieraćr 

l) oznaczenie ubezPieczyciela, 

ł) oznaczenie przedmiotu ub.ez;pieczenla, 

a) €l·znaczenie nicHlezpiecz.erirstw ob>jętyCl:ob umO'wll; «bez
~ieczęnia·. 

4) określenie Czasu lub p.od'tóiy, .na które zawartO' 
umowę ubezpieczenia. 

l} sumę ubezp-ieczEIł'liili. 

" mfejs'CI I datę; wystawlel'J)ł port'sy, 

7) podpis ubezpieczyc!.ela. 

§ 2. Polisa może być wystawiona na Imiennie okre
jl.!mego ubezpieczającego (polisa imienna), na zleceni. 
lu'h na okaziCiela. . 

,Art. 266. § 1. Umowa ' ubezpieczeni. morskiego mote 
!łyć zawarta na rzecz osoby. trzeciej (ubezpieczonego). 

§ 2. Ubezpieczony moż.e nie być imiennie okTe'ślony 
W umowie ubezpieczenia (ubezpieczenie na rzecz tego, 
kogo dotyczy) -

.. . 
§ 3. W razie zawa~Cia umowy ubezpieczenia . mor

Ikieg.o na rzecz osoby . trzeciej prawo domagania się od 
ubezpieczyciela wydania paEi;s.y przysługuje ubezpiecza
j,cemu. Dopóki polisa znajduje się YI .jego posiadaniu, 
może on rozpor'ządzać prawami wynikającymi z umowy, 

-....... 
§ 4. Obowiązki ubezpieczającego związane z 'wyko

naniem I!J'ffio€JIwy ~h'e~iec~eni;a priedt€Jdz.ll na ulle1~eczo
.ego z ' cbwilą wydania IDU polisy. nii. dmtyczy t.o ~ 
• bowiąalru zapłaty sltJadik.i ube2lpfeoe-niowe}. 

Art. 2.6>1. .§ 1. Umo-wa 'uli!ez.pieczeruilt monskieg;Q Jest 
ale_ważna. jeżeli w chwili _jej zawarcia szkoda objęta 

lI'be7ipie€Zeniiem }U;Ż i1rastą'pilła illa. nie: istniała 'cmażl i,w ość 
j'.J powstania·; l1])ezpie~YG:iel nd,ow.ajec ~i!k pra.we 

. '0> opFaty sto-rnoweJ. chyba że ZCIlwleli!l<jąĆ ' UDl0'-W;ę wiedrid 
• okolicznoś'efa:Ch powol1m'jącyro jej mewainoŚĆ. 

f 2. Przepisu § 1 nie -stosuje si ę. jeżeli ubezpiecze
ntem Qbjętomk.res POpriMzBljąC.Y zawa[cie umowy,. chyba 

- je stLm rz&zy- zna,m:y . był o:hu; mohmp w chwiJi z.awie
rani. umowy-.. jeżeli w .tej · chwili stan rzeczy był znany 
tylko. jednej z_e stron .. um.owi'ł ni ~ Wiil.7f' stronv ni!'!: 
łwtadomej . , 

. '3. Wysokość opraty st'ornowe-j określ. umoWL 

Art. 268. Ubezpieczający mq:te w każdej chwili • 
stąpić od umo.wy, dop6.ki n'e rozpoczął' się st.. nf.~ 
pieczellstwa przewidzianeg0 w umowieJ obowi', ... ny t
jednak zapłacić opł atę stornow<l. 

A~. 269. § 1. Roszczenfe z umowy ułMspleczenJ. 
morskiego' przedłt'wnfa się: z ' upl'ywem pięciu llt O<!: <fDł'c
wymagalnośef roszczenia; 

§ 2. W stf>Sl.l>łlku do r€lszczeń. osób upra;w;Moay,ch .... 
j~cycb młe.jsce. z.amie521karua lub si.ed.złhę, w; u.lu . w.e 
przedąwnienia przerywa się przu 1Ilł0&zem. 40 .... 
kładu ubezpieczeń zdarzenia objęte1Jo ub.zpiec: .. nl.m lu!ł 
roszczenia o odszk.odowani.. W tlłkłJD wyp&dku bi., 
pr.Z:edawnf~J:lła rozp.ocryna· sł~ u 'nowo 'od dnła. w któF}'mt 
oaO"ba zgłaSzająca zdarzeni. lub roszczeni. · ołlS:y;mała DA 

piśmfe· us'ta~enle za.kład'u u'beZpłecz.eń 'Y, sJ!r.a.wf. ~ł€l"o-, 
nago. zda.rzema 'lub,' mszczenI... . 

:;~ " 

Rozdział I 

" 
Wa'rtość ub~zpleczent.a suma . ubezplecllealL 

Art. 210. f . 1. War1!QŚct, uhezpi:&czeRia ~t zwy,kł& 
W'&1'tośt przedmiotu ub.e2:}ilieezenfa. 

ł 2. WMtość I!lbezpieczenL~ "tisŁala się wedlug nut. 
pułącyeh zasad: 

l) wartością ubezp-ieczenia. statku Jes·t · wartoj~ Ita'tli1.u ,. 
chwil! rozpoczęcia ubezpieczenia; wartoś~ ~ obe~, 

m.tlje równpeż. jeiefi l!1mo.w·a nie sta'nowi inac:z.j, war
tMĆ' jego· PnYllar.eżnośd. przeamfetóW' lAopatl'Zenf 

, statku. a także kos:rt. jego u~ezpieczenFat 

l) wartością ubezpieczenia ładunku jest wartołĆ ladua
ku w miejscu i cz.as.ie załadowania. łączni • . II. koszta· 
mi ume.zpiecz.enia· i dostarcze·nia. ~ad1iLIl>k.u, do mi.e1sc.& 
prze2lnac.zema . 

3) wartością t1'bezpfeczenf« f.rad.ro. jest suma framtu 
brutto łącznie z kosztami ubezpieczenial 

4) wartością ubezpieczenia innych przedm!c;Jtów ube:a
pieczenia, z wyjątkfem zobowiązania i od-powfedzłal. 
nośd cywilnej. jest kwota. na' któFej utrll~ jest' n .... . 
tony 'ob€zpfeczający w chwili rozpoczę,cła ubezpf .. · 
.czenia. łącznie z kosztami ubezp.ieczenplt. 

Art. 271. Jeżeli strony wymieniły w umowie uhe .. 
pieczenia wlutość uoezpieczenia ' (warto~~ otaksowana). 
~3t OIIla ' miarodaJna d.ht określeru~ odszk0d0iW .. nia ub~ 
pieczeniowego . 

Arf. 2'n. ł l.. Umg.wa uberpienertia powinn .. mb"Ia' 
sumę', n. ktc&,~~ ub.ezp.iec.zol'l·(') pI'zedmio.t ube:łpłecz..ałe 
(sumę · ubezpfeC2i.eniia). 

§ 2. Suma ubezpieczenia nie powiima ' pIZ.ekra.czalł 
wartości ubezpieczenia. / 

~ 

l 3. Jez.eli określona. w umowie suma ubezpiecz.ała 
~t wyższa od wart.ości ubezpieczenia. umowa nte, m • . 
sk.,utku pFawlilego co do nadwyżki sumy p.Qnad ,wartol. 
ubezpie€'Ze~iłl. 

§ 4. Je.żeli określona w umowie suma t1'b.~ieńenf. 
.jest niższa od Wartości ubezpieczenia. 'ubezpleczyciel ... 
powiada za 's!Ekody W stosunk)l, w jakim poz:atta}~ SUllł. 
do wa-rteśći ubezpi.eczeni.,. . 

,\ 
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A!r\. m. J~telif.ilbezpiocroDO p.rz~dmiot ube:z.pi<ecze-
• 00 t. iam~,g.o Rretrezp1~tt~stwa na ten sam O''kres 

, "U aw'6ćbl!!u1l wl<ęOej i1ł~ioczy'Cielj 'IHI 'Sum,. ik.'Uk-e łqa;
'ule ' prlVW'jbzają wattcśću bszp1cecz-en.ia fube'lipioeC!ZiE!hi-e 
podwójne), wszyscy ' ci .··ube,z,pieczytie\tl Qdpowia<da}ą tylike 
do wysokości wartości ubezpieczenia. a w granicach tej 
1nIl'tołd ~ctd1' ;z: nk:h Qd'POwiii!d.a w 'St<YSunku , do przyję

teJ Jn'zezmeyo 'SUmy ub:e'Zpi'8e~enia . 

Rozdział i 

~wladczenla przy :zawleraldu ''inri~y ub.ezpleczenia. 

. 
Ad. JH.§ l.Pay zawienmiu ~wy ubeqlieaęnla 

atorskięgo ube2;pieciłljillą 'obowią;umy jeS!tpod.a:ć Q'O wia
~mośd~p.jeafciela wszelkie o.ko1iiCznoso, które lSą 
lub powinny mu być znane. a mogą mieć wpływ na oc.etW 
niebezpieczeństwa oraz na decyzję ubezpieczyciela 
.. przyJędui warnl!łkada 'l1~ieczełiła. . 

§ l. Obowiązek określony w § 1 nie QQtyczy 0100-
'l1czności powszechnie znanych oraz okoliczności, które 
]»0'W1nny n,yć"ZtlOOl! ubezllie:ozyóetowi.. 

'§ 3; .Jl!ż~i ube?:}Jietnjąą ozlaiał pi"Z/ilZ pełnomoc

nika. oboWiązek ,o,kr"reśl<my 'w § ł dęży r<ó~1i: ·na pel
aemocniku i obejmuje także okoliczności znaIie pełno
aocnikowi. 

I 40. Przy zawieraniu umowy ubezpieczenia morskie
,. na rzecz .osooy tr:.ze.dęj ,obowł,qZeKobeślony w paJ
ragrafach poprzedzających spoczywa zarówno na ubezpie
cuj4Cym. jak iua ubezpieczonym. chyba że ubezpieczony ' 
-.tewledtl'lll <o . za-wa'fci,u umowy n'!l 3e9~ rz~c~. 

Art. , '2?S. ,§ 1. W razie naruszenia <obowiązku ekPeśł:O
nego w art. 274 ubezpieczyciel moze odstąpić od umowy, 
lachowujljc prawo do Pelnej składki ubezpieczeniowej. 

~ 2. ' ! f$e'li ni'ezaWiiadOOlienie lut> 'fliez~oonez n:~1:y
w\1'Qścill zilwiadomi-em.e ultrezp'i·eciyct-el.a (J ·okolici:
nDic1ac'h wyurielłi'OOycł! w 'aTt. Lł-4 nastą'PHo bez winy 
ubezpieczdFlcego lub lłbezpieczune'g'O. 1'l'b'ez1'i'eC zyciei ide 
Uloże od umowy odstąpić. lecz ma praWu de odpowi'e1ini'O 
llWiększonej składki ubezpieczeniowej. 

§ J. PTawQ Qpstąpieni'l;Iod umowy yasme, }eż-eli 

Ilbezpieczycief nie skorzysta z niego w · ciągu siedmiu 
b10d cmłia. w k'too-ym 'd-OWJ-edzi,ałsię o okotłtznGŚcł uza
•• dn'ia~j pmwo Qdstą'j9ieni'8. 

Art. n6. § 'l. Pr'8.'w6 !Z umowy IDreEpi&zen'ł. mog~ 
. 'ye przeniesione tylko .na .nabywcę przedmiotu nłaeąie
-.nia. 

~ 2" Jezelip'f<lw6z 'Iml'(!)wyube'Z'Pie~'enm m:e '&'Ostały 
przeni'8siblłena nalbywcępnedmło'tu \lbezpi~ll, umo
wa ube·zpieC'Z'enia rozw'i~~Je '8i<ę. co ni'ezwalnia u'bezpie

/ czyci~a ' od odpowieth'ialnośD .'la ftkody powitt'lłeprzed 
, .byciem przedmiotu ubezpieczenia. 

Art. 277.§ 1. RÓW<l1ocze~n:i.e z przeniesieniem praw 
z umowy ubezpieczenia na na.bywcę przechodzą rran!ego 
obowiązki. które dążyłf lWI mywcf~ 

§ 2. Ubezpieczyciel ' może przeciwstawić nabywcy sa
rzuty. któl'il by mu przysm~wMy z umowy ubezpieczenia 
prze~iwJto zbywcy. 

Art. 278.. § 1. Przeniesienie praw z umowy ubezple
'Czenaa slwierctoonej "pdt·są l!I.astępuje przez prreruesienie 
po.łlsY~ 

/ 
§ 2. l)oprz~lesi.enia polisy 'Stosuje slę'01ilpoWli<ednlo 

przepisy () prz,enoszeniu konosamentu (art. 130). 

Art. 279 . . §' 1. Jeżeli przedmiotem uOezpieczenia j •• t 
'statek, prujśdep.raw 11: !łm<ilwy u'bezpieczenia na jego na
bywcę wymagid 'Zg.oo y ube:qrieczyc.ieła. 

§ 2 . . Je±el1 statek wcbwlli ~bl'da znajdowął się w 
podróży. a prawa z umowy ubezpIeczenia nle przeszły na 
naoywcę statku.. 1im1)wap~taJewmocy do. chwili 
przycwnow-tin1d -altatlm wpierw.sz:y.m porcie. d(J k,t,óre,go 
l$t.;;ttek U1wm~ 

Ubezpieczenie generillne. 

Art. 280. ł l. Umową ,ułJezpi:eczenJa można cib'j~4 
wszystkie lub_ruektó!"e r.o.dm-le ,ładunków, Jakie ubezpie
a:aJ~cy .będzie wysyłał .lu'botrzymywał w określonym 
.czasie (ubezpi:ecMnire g.ener.alrie~_ 

§2. I 'ł'!'"dm'i'Otem ubezpieczeniu .yen;er-ałn'ego mGże 
być równLeżmny in~s maj~tkowy. 

§ S.W 'ubezpieczenłu ~er'ahl.,m .1:Ibezpieczyciel 
:obowiązany jest ' na liądanie ubezpieczającego wystawie! 
polisę lub zaświadczeme .o .uhezpieczemu dla każdego 
zgłoszonego ładunku lub 1nnegó odrębnegO' przedmiotu 
ubewieczenia. 

Art. :28i. ł 1. UbeiJ)iea:aiq:cy. któl"yzawarłumow'ł 
ubezpieczenia gen.a:ajnego. .OO:cłMą'Łany jest zgłaszae 

ubezpieczycielowi każde wysłanie lub nadejście ładunku 

objętego um.owq niezwłocznie po otrzym'Bniu wia:domo~ci 
o wysłaniu lub na{Jejśdu ładunku' oraz kaitlOT<RzowO 
określić statek. trascę ,podr6iy, ładunek i sumę ll:hezple
aerua. 

§2. Jeteti ubezpiecz.ujqr.c:y C<0mlyślnie lu.b wskutek 
l"ażąoego niedbalstwa nie dopełnił obowiqzku określonego 
W :§ 1.uhez.piecądel moz.e 'od<Słl}pit od cmowy. ~acho
wują-c p.raw.o ,il:o:skła.de1!: uheiŻpi.ecz'eEl0WYc'h. Jakie prsy
sługiwałyby mu w razie ;natei'Y~o 'Wy'k()nania '\llm.owy 
przez obezpłetza]ącego. . . 

~ 3. Pl".awo mi!ostillflie:nia <oQ umowy !Jldśnie. jeżeU 
ubeąreczydel ie słtomy.staJ :I: ~lj) w ;t::iqgu trredl ·ei 
IQ-d diUa.. Vi kt6~ . d~'WiIelki-a;łsię , olll.a!1ilsz.e,:łi}iuoOOwiądtu 

~~ tlibe~~'cijąoega 

ł 4. Pnepis1 .~ ' 4~3 st(1~je " 'fIłę (Ydlpowi~dJllj:o 4. 
ubezpieczeń generalny.c'h. 1k!6!"}'clł prr.eiAl.miotem jest 'irrny 
interes · majątkowy -niż ła.dunek. 

An. -:m:2. . Umow.c! ~p;i~ nelf~ mo.te 
być rozwi·~a . 'Pm& bZlrlą ' :ze g'kon 1l~W4_m tay
miesięcznegO' lei.miml wV~w~::Jeniłl.. 

'\ 



l' 

/ 
'j' 

( , 

f 
- ~. • "'. ;:-- 'I.' ' .. hl 

/ 

. .-
pz!ennik ' Ustaw Nt 22 326 ' . Poz. 111 

~~--~------------~--~--------------~----~------~----~~~ 

DZIAŁ II 

~ykoDanłe umowy ubezpieczenia. 

Rozdział 

. <Art. 287. f 1. ' Ubezpieczający, ob~wiąza..ny ie.t ni .. 
zwłocznie . tawiadomić ubezpieczyciela o kazdym wypad
ku dotYClEllcym . przadlą,iotu ubezpiec~enl., jeżeli wypadek 
moie stanpwlćpoditawę , do ' ' roszc~eniil ' ooszkodowaw
oOvo z ąmowy ubezpieczenia. ' · 

Obowiązki ubezpieczającego. 

Art. 283. § 1. Składka ublłzpieC~'QnioWa powinna być 
upł(lCOnll niezwłocznie 'po ~awarciu umowy. a jeżeli wy
stawiono polisę - równocześnie i wydaI).iem polisy. 

. f 2~ W ,ra:&ie . ńarus~enia. pr~~ż,. ~b~z~ieczajćlcego obo-": 
• wiązku okteslonego w § 1 uhe!l.p.Jec~yciel' może potrąci • . 

z odszkodowania I.lbezpiecient<?wego kwotą; ó któt4izkó. 
da uległaby zmniejsz~rii'u. gdyby ubezpieczyciel. był o niej 

§2. ' Obowiązek " (~Platy . składki ubezpieczeniowej 
ciąży na uł:ie ,zpieczającyrn. ' . . 

Alt. 284'. § \. Ubezpieczający obo,WIąza.ny jesf nlo
zwłocznie po powzięciu ' wl@domośc1zg-łoitć - ubQzploocy
ciel.owi k/dŻdą 'istotną zmianę ~iebezpieczeń'stwa. na jakie ' 
jest 'na rażp,ny ~rzedmiot ubetpieczenla. ' 

§ '2. Ubezpieczyciel tliole odstąpić od umowy. jeżeli 
. ubezpieczający bez uzas.adnionej przyczyny zwleka z 0- ' 

wiadomienietn go o zmianie niebezpieczenstwa. Prawo 
to ubezpieczyciel może wykonać w terminie siedmiu dni 
od dnia. w którYI;Il dowiedzial się o tym. że ubezpiecza
jący dopuścił sięzwloki. 

Art. 285. § I. Jeżeli zmiana niebezpieczenstWa zo
stala spowodowana ' przez ubezpieczającego albo za jeg.o 
zgodą: ubezpieczy!=iel może odstąpić od , umowy , albo 
żądać. zapłaty składki dodatkowej za zwlększone ,niabez

pieczenstwo. chyb~ ' że zmi~ny niebezpieczeństwa -doko
nano . we wspólnym interesie ubezpieczyciela i ubezpie
czającego albo w celu ratowaria życia ludzkiego. 

§ 2. Przy ubezpieczeniu zawartym na podr6ż prawo 
to przysł.llguje ubezpieczycielowi w szczegó~nośc!: 

1)' jezell rozpoczęcie lub zak'ończenie podróży ulega 
zwłoce. z winy ~lbezpieczającego. 

2) Jeżeli podjęto inną podróż zamiast podróży oznacZo
nej w umowie ubezpieczenia, 

3~ jeżeli statek skierowano do innego portu aniżeli 

przewidziano w' umowie ubezpieczenia, 

4) Jezeli statek zszedł z właściwej trasy lub zawinął do 
. port>u. który nie był brany W rachubę, chybe źa 
zejście z trasy nastąpiło wskutek okoliczności nie
zależnych od arm,ator.a , lub· kapitana. atbo w celu ra
towania życia ludzkiego lub mienia aJbo było' ko
nieczne ze względu na bezpfeczeń'stwo statku , 

. \ 
§ 3 . . Jeżeli zmiana niebezpieczeństwa nastąpiła . bez 

%gooy ubezpi'eczająceg.o, umowa ubezpieczenia pozostaje 
w mocy, jednak , ubezpieczyciel może żądać' zapłaty do
datkowei składki za zwiększone niebezpieczeństwo . 

. Art. 286. § l. Jeżeli ubezpieczyciel wskutek zmtany 
nie.l1ezpieczeństwa korzysta z prawa 'o~stąpienia od umo
wy. ppwinien zawiadom!ć ubezpieczającego o swo,jej de
cyzji w ciągu ' trzech dni od dnia. w którym dowiedział 

.tę · o zmianie niebezpieczeństwa; . w braku takiego zawia
domienia może żądać jedynie zapłaty dodatkowei składkI 
ta zwiększone ' niebęzpieĆzeńst<wo , 

§ 1. Ubezp!eczyćiet który odstąpił od umowy-z po- o 
wodu zmiany ntebezpieczeństwa, zachow'uje prawo do ca
ł.' .kładkl umówionej; .. odpowiada tyIkl> lt1I szkody 'p9- ' 
wst.ł. przed zmian" niebezpieczeństwa. ' 

należycie zawiadQmiony. ' ' 

Art. 288.' L, W. ' rązi~ . ~ajŚc~~ .';Vypadku powoduj,,
cego szkodEl ueezpieczający obowiązany Jest . zastosował 
wszelkie dostępne !pu r.oz!iądne środki \V celu flitowania 
przedmiotu ' ubezpieczeni'ae'raz zapobieżenia szkodżie lUD _ . 
łmniejszeqia Jej r9z,mJarów. a Jakże zabeipieczyć . roszcze. , 
nt. odszkodowawc·~. , do alób .odpowledzialnych z. 
szkodę. 

§ 2, Ubezpieczlljącypowinien przy .t~owaniu tycła ' 
środków kierować się wskażówkami ubezpieczyciela .. ' o U. 
je otrzymał. . _. . 

.. \ .. 
§ 3. Jeżeli ubezp'ie(}~.jący rozmyslni. lub wskutek 

rażącego niedbalstwa nie zastosował środków określQ
nych w § L ubezpieczyci'el j •• t · wolny 04 odpowiedzlal. 
ności za szkody powstał. z teg!, powodu', . 

Ro.zdział :i 

Odpowledzlalnośt ubezpieczyciela. 

• I 

I 

Art: 289." Z zastrzeżeniem wyjątków przQwtdzlanycb .' 
w kodeksie ubezpieczyciel odpowiada Z4 szkody będące 

. blolżpośrednim następstwem niebezpie.czeństw objęty~ll 
umową ubezpieczenia. 

Art. 290. · § .. 1. Ubezpieczyciel nie odpowiada za 
szkody powstałe z winy umyślnej lub rażącego nl.dbal- . 
stwa ubezpieczającego. jednak ubezpieczyoiel odpowiada 
Z/1 szkody spowodowane zaniedbaniem lub błędem nau· 
tycznym ubezpieczającego będącego kapitanem statku -
objętego ubezpieczeniem . 

ł 2. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody ' spowouo
waJ.le z winy kap'itana. innego czlonka załogi lub pilota. 

Art. 291. § 1. Przy ubezpieczeniu sta tku ubezpłe. 

czyciel nie odpowiada za szkody powstałe wskutek: 

1) wyruszenia w podróż statk u 'niezdatnego do .żeglugi. 
nienależycie wyposażonego i zaopatrzonego, z niedo
stateczną załogą lub ,bez . niezbęd nych dokumentów. 
chyba że braki te polegały na wadach ukrytych 
statku lub były spowodowane okolicznoścIami. któ
rym nie można było zapobiec pomimo zachowania 
przez ubezpieczającego należytej itarannoścl. 

2) wieku lub zużycia, 

3) załadowania na statek za, wiedzą ubezpieczaj,. 
cego. a bez wiedzy ubezpieczycie fa - ' materiał6w 
i przedmiotów wybuchowych. łat.wo zapalnych lu. 
innych ładunków niebezpiecznych. b~z zachowani. ' 
przepisów' obo~iąztijących przy prZewozie łachmków,' 
t~go rodzaju. . 

/ 

~ 
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§ ~2~Pfzepjl § 
~ p,ie.szęnIu fra~htu, . 

stosuje si'ę odp.owiednio przy ' ubez- . du' war!tośCi "ube'lpiemeriia. · ~o."'ZWOOt1l1 ~ch, w.ycmtków 
ubezpie.c~ycieL ób.ow,iązany je w; ~ieiICłr. w; ItMry~h 
w.y.da.Łkei łącznie ~ Od~kl:ócłowaniWl.n.. ~;aZ;pi:eCZBnilJ ,wym:· m e 
przekraczają, sumy ube2gte~~: Art. ' 2112; W raiie zderzenia statków ubezp,ieczyciel 

odpowiada z tytułu ube~pięczenia 'stpt-ku zarówno' za 
, szkodę WI prz.edmrode uhezpJeczeni>a. jak również za cią- Art: 291L " § L . W LOazie. z·a.J.~, w'1Ypa.d.ku ohlę,tego 

• tące 'n 'lI tlbeZ'pieezającymxobawiązaniłl' do . wyrównania ' ub..e:z.p.ie.czeniem ubeąue,cz..y,€~ może. . w:z~:z.. za,gratę pclne.j 
&z;kt.>cły ~y.rządz:one:j wgkutelt'- zderzenhs asO'bom trżecim, " SlllIlł' ubezp,ie.cz.enia be>/: w,Żg,!.ędu.. na: w .. ~s.oi.ośt - puwstałej 

S'Zkod.y , zwolnic się · od . . wszeJk~ daJ'sz.licb, wbowi~il ' 
wynikających z ' umowy ubezpieczenia .. w s.zcżeg,61noś,d 
od obowiązku , zwrotu kosztąw zachowania. przedmiotu 
ubezpteczenta lub. p'~y<wr-li~enr _ gn- ~o !iow.t~niego, stanu. 

. , Art. 200: Pr2l>y ubezptecxellit:l ładunku lub stJod'ziewa
n€go zYlku ubezpieczyciel nie odpowiada za szk()dy ' po~ 
wstale wsiutek ul!;Ty:te:j'. wady;', ri-attrarln:e-l luil szczególnej 
własCfwo§ci iu~ nrenaleźytego opirltowanhr ladunku ' albo 
wskutek zwłoki w · jego ,dostarczertiu. · 

Al:t 291t § t . tiJbe:~pieczyci:et odpowiada- ZRszkody 
z kaźdegp ' wyparl1fu·. ahjt(te:qo unezpteczemem do wyS1>
Kcclci/ stTmY- lrbezpi~nia , . 

. , § Z, . 'Za F~cf~ wynikłe z kBw I!1fStę-pująt:ych po 
sobie wypadków ol?jętych ubezpieczeniem' ul:tezpfe:Gzycfel 
odpowia'da' ,.stosowrife do § l. nawet jeżeli łączną ,suma 
szkąd przekrac.za sunrę ubezpieczenia·, ~ . 

§ . 3'. jeżeli ' po . części(l)wym . uszkodzeniu : . przedmiotu 
ubezpieczeńia .następuje , jego ,~ka tll' całkowita. za Ictarą 

~beżpieczyciel odp,owiada , "dszkodowanie należne ubez
pieczajllcemu z tytułu ' usz~odzeń cz~Ś'ctaW'ycli ogranicza 
się .do wydatków poniesionych przez niego na- nlfPrB:wę 

, . przedmiotu ' ubezJ)lecze-nia fub w: związku z uszkodze
niemi. 

I 

§ 4. W razie -zderzenia sta tków ubezpieczycielobo· 
wiązalL)I' jest zapła:dć' ub'e:Zp'iQC<ld1ij\€.e.mu, odgz.lmclowanie 
za , stra ty; łub u~z1iwdzeni(l': s taUul , t1l'az! nałe,z.ne: mi ub.e2-

. pf'eąająa.go · odsZkoOO'W1anie 11 ty;tułn oa.pO'wiedai.ałnoki 
lIaL zden Jili'.e, cho.ćby łączne . cd.S2lkodowal'łie: p'fz.ekręcz:yło . 
&UEl~' ubezpcrecze~UL . 

Ad. 29&. Ubezpie:C!uyci:&Ł ooowią.oony jest zap:ładĆ 

odSZ'Joodowcmie ubezpiecz.e.nicw&. eha.ć.hys~lvDdf3 oblętll 

ubezpieczen iem była obowiązana naprawić osoba trzecia. 

r .' 
Art- 2!1.6, § l. U b.ezpie.C2'j!.ci.el obowiąza.n.y jes.t zwró-

cić ubezpiecżającemu:. wszel 'Iti'e: nł'e.Ztbę~:net' i ce1Qwe- . \0)1" 

datki poniesione w celu zaefwwant8' p>Jzedmiotm ubezJ.lł . .. • 
c:z:enl a. zaJwIJieŻ'enfB' sz:IFo~rie lUb zmniejszenia jej' oor-· 

. miarów. usta·lenia dra1:a:Kte:ru j foo:mi8'f'E'tw mk.ed'y, lIJłO:
rZądzenia dyspaszy, s~z'eda:żV przedmiotu. utYe.zgfetozenfil. 
OFaZ Inne ' wydatki pGniesionR: zgodnie Ul wsltazówk<amL 
UJjezr;ieczyciela. 

\ § 2. Zwrot wydat:kbw, w.ymcieR'i'Oll'y,ch w §i r rrast:ę

pule w takim stosunlru .. w ja.kim s~a ubezpieczenia, po
'zostale do · wartości. ulle~pi.e.ezeflia;. no,. zw.rGt\J.. ty.ch wy. 
datków . ubezpieczyciel , obowiąZ'iiJ'ł,'ł jest. ahocby kwoty' 
wydatków łąc'znie. T od'szkodowan:i'em ubezpIeczeniowym 
przekroczyły sumę ubezpieczenta. . 

Art: 297. § l. Ubezpieczyciel obowią~.any jest 2iw.ró,o· 
cić ubezpieczającelnu · wydatki puniesione na przy.wr6ce
nie do stanu poprzed'niey;o .hl'W Ila- nap ilwfenieuSZ'lrodzo- · 
negoprzedmiotu uhez~iOO:z~l'Iia.. f~k . równi:eż. , Il:aI eŻIT.e od 
niego wynagrodzenie- za ra.to.wnictwo GTaZ ud7iał w stora
~ach ftwarji w"nI'Ilnej. 

§ 2. ZWlot wyd:at~w wy.mlea.lt>~,!cn .. w. ~ r, .. ~ .. .., p,~je. 
w .tpkim stosunku, w jwk-im- ~a> ubezpieczenia pozostaje ' 

§, 2. UJie:z.piecza.jąG:.~ m~ ~ ubezpiecz.1;cie-
10.wi s.tosownY' termin do o.ś..wiedczetliA,. się, czy korzysta 
z upraw.nienia PIzewicUiane.~ ~ §; l. 

§ 3. Mima t&płttty, ' pełtrej : 8mny' ul!lezpieczeni'; uber-
. We0.Zycieł QboWti~~ jest. ~:wr.eme·. : DQnaQto przypada
iąc:.e ńa nie~ ' stO&~WMee da" a " 296.1 ~atlci. jalk.ie ub.M~ 
pieczaj!lcy' poniósł ląb Z0bo~C\\1a ~. BtfJltieśe', do ~w.,Hł 
otrzymańia. zawiadomienia' od upezp.ieczyciefa: ze korzy
st:ił; 1J uprawine~tB', pizewroziarre~6 ~ § I: , .. 

..,:, 
§l. 4 . . Ubez.piJIĆz.yri~h kitÓ:J.y 2itłplad/'pełną. 8Uinę; ułlez

plil.tzenia. lJie W9Ź!il żądać grzeniesienia na megD praw 
do przedmiotu ubezp.iecz-enfa, 

Aban.cltł pl'7.edmfot1J, ułJezpteezenJ:a. 

Art •. 29S: § . 1. Ybe:Zf!le.tlza~S:)T\ może: ;la, zneczemem 
się; nit' rzeez: llJje~p'łec.z.y,cciela· fiłLC\IWI d'Oó p.fZedmietu ub.e·z
pieczenia (abandon) żądać z1'-'RltttY,- ·Ueł-D.il.} sumy ub.e·zp.i.- , 
czenia. jeżeli istnieją podstawy do przyjęcia,· że całko

.wi'ta stratlr pne.cfmiotu ubn.pi&:zeniif. jest nieurri'kniona 
b-ądź' źe zapobieżenie fe:j spl!1WecfQWałbti-y wyd'atkf nt.
wspó'łmierrrie wysokie W\ sf'-oS'T.1Tl'lru <f(IJ' varf\)ś'ci przed,rub
tu· ubezpieczenia. ' 

§ 2. W szczególnośc;i abandon moina zgłosić ': jeżel1 
statek: zaginął bez wieści. został' za-bra.tly jako lup lub 
zagarni~y prz.e.z.. rozb..6jpJkÓw morsklch, ",Uleg.ł wypadkGwi. 
ws&utek którego, staJ. się.; nie.zdaln~ do naprawy albo nie-

, \ 
WCI!J t rtapraw,y; h. klosz~ó.w .. ruizyskani·a. " 

§. 3, Przepis. §, 2.. s.toS.llij~ s~ o.G.powiednie do ładunku, 
ktru:egO\ ą!;)iłl!uion. m:oimm Z:!!J!cisrć::. penadto wtedy. gdy koszt 
jego naprcr:w,y lllb aostMc:zenta dOl miejsca przeznaczenia 
grzekroczyłby . leqp wa.rtnł-t W" ,miejscu przezn·aczenia. 

, A'rt. 300. I §< L U.be~pie.fJ'.1la;ję)( · lil.owinien- zgłosić a~an
don na piśmie Z" pttytaaem:emt oK>t>!iczności uzasadnlajl\.
c.ych a Ira nden~ 

§ 2. ' Zg1os-z'eme abandonu może ' nastąpi'c nie późni.j 
niz w ci~gu sześciu 'mIesięcy .od dni~. w którym ubez
pieo z d':j ą.1! Y dow iedział, s~ę Q okeJ).icznościach uzasadnia
Jących abandon. 

§. 3. W razie zab~ania statku lub ładunku jako łup, 

zagarnię·cia. ·prz.ez cozhójl'lików. IDellSkich albo utraty po
'sia:danićJ' stil'tkl!)( łulY łęd um.leu z' irrn.;.relT przyczyn. abandon 
nie może być zgłbs-zunyp-rzed' upł"ywem dwóch miesięcy 
od dnia otrzymania przezubezpieczająceg~ ' wiadomości 
Q;; ty:ch o~QIi.czIłQściach : W tych przypacł:kach szeŚc.iomje~ 
slęcmy, te.rniin. .illa· zg/QSŻen1a ' ab1mdotJu biegnie "oo ; dnia, 
w k~órym uplynąr. 't&li~:' dW:-ó'Ghi 'mieSięcy. : ' '":, , ' .,' 

.. ' . 
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t 4. W rcw:ie z·aginięci. bez ' wieŚct Itatku iut> znaj- , 
'uj4cego lię na nim ładunku tlirmin dla.'.zgłoszenia aban
d.oGu biegnie od dnia, w którym .tatek był ~podziewany 
" _ n.jbHbzym porcie, ' do k~óregogo Ikierow:ano. 

ł~ 5. W razie uznanill statkU: za zaginlon,y be'L wIeści, 
atOlownie do .... prżep!śów' art. 24,Itatek l przewożone nil 
aim, a nie ' 'ł-ratowane ładuqki uważa li~' za całkowici~" 
.trllcone, • ubezpiecz.eni 'mogą domagać się od ubezpie
czyciela odszkodowania' za stratę ca:łkowitll . bez zgła· 
azania ilbandonu. 

, , 

Art. 301. ł 1. Ubezp'ieczający obowiązany jest przy 
Kgłoszeniu abandonu zawiądomić ubezpieczyciela ' . cia." 
tllcych na przedmiocie ubezpieczenia pra'1ach rzeczo" 
wych oraz oodnosząc..ych lię do niego lnnyc;:h ubezpie
czeniach, a także o- wszelkich ~nanych mu 9gran1czen~ach 
w ro~porząd~aniu przedmiotem ubezpi~zenia. ' 

i 2; _ Ubezpieczyciel może uzależnić , priyjęci~ aban
, 'onu o,d dostareq;enlll mu danych dotyc1;Aćych ok.olics-
aośd' wynlienionychw t ' 1. . 

.~- .~-

_~rt. 302,. § 1. Ubetpieczyciel mOłre ~dmówić ~rzyję
cia abahdonu, jeżeli zgłaszenie aban~i'onu nie odpowiada 
wym agan iom okreśYonym w artyK'ułach poprzedzających. .. 

§ 2. Ubezpiecżyciel nie może odmówić przyjęcia 
abandonu po upływie trzydziestu dni od otrzymania zglo
lZenia abandonu. 

Art. 303. ł 1. Prawa do przedmiotu ' ubezpieczenia 
- przechodzą na ubezpieczyciela , z chwilą złożenia przez 

niego oświadczenia, Że przyjmuje abandon. , . 

t 2, Jeżeli ubezpieczyciel w terminie określonym w 
art. 302 f 2 nie złoży oświadczenia, ćzy przyjmuje aban
'on, prawa do przedmiotu ubezpieczenia przechodzą na 
nłego z upływ~m tegp~ terminu. ' 

, . . 
Art, 304. Ubezpieczający, którego zgłoszenie aban-

'onu ni. odpowillda :wymaganiom określonym w artyku
. łach poprzedzajllcych, zachowuje prawo do odszkodowa
at. ubezpieczeniowego po udowodnieniu szkód rzeczy
wiści. poniesionych. -

Rozdzi'a!' " 

Płatność odszkodowania, ubezpleczenlo-wegQ. 

/ \ ,~ 

, Art, 305. I 1. W razie zajścia szkody objętej upez. ' 
pieczeniem ubezpieczyciel może żądać -od ubezpi-e'czaj,-: 
cego udzielenia ]pu wszelkich ,wiadomości oraz pr:&edśla~' 
wienia dokumentów l innych dowodów niezbęąnych do, 
ustalenia okoliczności wypadku, . szkody i jej rozmiarów. 

t l. Ubezpieczyciel może uzależnić wypłatę odszkO
dowania ube'zpieczeniow~go OG ~wrotu polisy, . chyba że.
polisa była imienna. 

Art. 306. t 1. Z chwilą zapłaty odszkodowania\ ute .. 
pieczeniowego przechodzą na ubezpieczyciela ~ do . wy- ) .' 
lokości zapłaconej przez qiego sumy - wszel,kie-' prawa 
przysługujące ubezpieczającemu do osób , trze~ich z tytułu 
'Wyrządzenia . lzkód, za ' które wyplacolió.:~ odszkodOWanie 
ubezpieczeniowe. '~ 

't 2. Ubezpiecżający obowiązany , jest dostarczyć 
ubezpieczycielówi ' wszelkie wi-adomości i dokumenty oraz 
dokonać czynności niezbędnych dla skutecznego docho~ 
dzenia praw przez ubezpieczyciela" 

§ 3. Zrzeczenie się przez ubezpieczającego bez zgody 
ubezpieczyciela praw przysługujących mu" do osób ' trze
ciCh z titułu poniesionych szkód zwalnia ubezpieczyciela 
w odpowiednim stosunku , od obowiązku zapłaty odszko.-
dowania ubezpieczeniowego. . 

Art. 307. Z zastrzeżeniem wyjątku przewidzianego ·VI 
art. 298 § 4 ubezpieczyciel, k,tóry zapłacił odszkodowanie 
ubezpieczenlow~ za stratę całkowitą w , wysokości pełnej 
lumy ubezpieczenia, może żądać od ubezpieczającego 
przeniesienia na niego wszelkich prawdo przedmiotu 
ubezpieczenia'; jeżeli jednak suma ubezpieczenia byłi 
niższa od wartości ubezpieczenia, ubezpieczyCiel moż. 
~ądać przeniesienia praw tylko w odpowiednim stosunktL 

r 

, _____________ ~~_:__-~-~6. ,>.:~ 
Opłata 2;a prenu~eratę Dziennika Ustaw wynosI : rocznIe 1600,- zl, półrocznIe. 1000.- zł. ',r' ""~'t~ 

Oplata ZII prenumeratę załącznika do Dziennika Ustaw wynosi 300.--- Zł . ; ;;:~;~~ 
Prenumeratę Oil roknilstępny (roczhq ' lub półwetnIl) prą JUIUJe ', slę do dnia III pat- • 
dzIernlk,.. · Prenumeratę można , 'głaszać za I półrocze bl{'~lIcego toku' do dnia 31 marca, > ~,>'i:' 
za U' półrocze bqdż ż.l!cały bletący rok '- do dnia 30 września,. Do abonentów, /;~ 
którzy opłacq . prenumeratę po tycb terminach wysyłko 'pterwslycb numerów doko- ',';."'~' 
nana zostanłe' i opótnlenleql, a ponanto zostaną polkzone ko"t-y IJrzesy/kl Opłata ,; 
2'a prenumer'ć1tę powinna , być dokonaM przelewem łub trlyodcink owym pr l(, .~ azem r ~;~ 
pocztowym na konlo WydzIału ĄdmlnistracJI Wyda\Ynktw 'Urzl:du R&dy Ministrów -- ł 'f'·~" 
w Narodowvm Ba!lku Polskhn. IV Odrlzlal M!l'lskl, Warszawa. Dr 1049-3157,222. r):'~ 
Rachunków za prenumeratę nie wystawia ~Ię · Na ojclnku wpłaty nale'iy podać l 

. dokładną na,~wę Inslyturii (bel. skrótów) dokłlldny adres z numerem kodu pocztowego .1 ,'.':," 
oraz liczbę' zamawianych egzemplarzy ' Dziennika UstllW, 

ReklamaCJe f powodu oledoręczenta pOSlcle\jÓloych 'numerów Z\llllsLat należy h. 
pBmie do Wydziału AdmlOlslrarjl Wydawnictw UTlędu Rady Ministrów (ul PowsiI'l
ska 69/71 \ 00-979 Warszawa skrytka pocztowa 811 po olnvmanlu następnego. kole" 

. oego oum'f'ru . 

Redakqa =, Urząd Rady Minist rów - , Biuro Pr awne, Wdlsl awa, Al Uj~ldowskie 1/3. 
Administracja : Wydzi-al Administracji Wyrlilwnictw Urzędu Rady Mlni~trów , ul Po
wslńska 69171. 00-979 Warszawa (skrytka , pocztowa 8.1), 'tel. 694-67-50 i "2"1'4-78: 

[locmno l , polerenia Pr~lC Si1 Rady Ministrów 
w Zakładach Gr,afkznych" "Tamka", , Zakład hr 1. Warszawa. ul -f,3mka 3 

Zam. 0584-J 300-86. . .. Cena 64,00 . zł 


