. D;i;rtnłk Ustaw Nr tO ""--,
4) stosowani,i didiownicjako . przynęty

2.W i1arzędzia"hpol~wlł wymieniol1ych w ~u~l l
. pkt B, wystawiQnych na głęóokości wiąksz~j niż 3' metry,
qOpuszc'Za się stosowanie w óśtatniej - komorze tkaniny
sieciowej owielko&ci 'oczek 10 do 12 mm. ·
'.

haczykowymi,
na " p()kład~ie statku rybackiegd
połowu, których u~ywanie zabronione' Jest w
czasie lub miejscu .
narzędziami

5)

Porriiaru oczek w narzędziach połowowych dl?'
w stanie mokrym sieci, mielząc odległości pomiędzy jedenastoma, węzłami
wzdłuż
plecionki sieci
i dZieląc '()t!zymaną liczbę przez dziesięć.
3,

przewoŻ'enia

konuje~ię

' § . 9. ·W celu ochrony tarlaków, ikry
nych stadiów ·ryb albo ochrony stada
określonego gatunku ryb Urząd Morski
zasięgnięciu opinii Morskiego Instytutu Ryba<;:kiego,
4. ' Urząd Morski w Szczecinie. po uzyskaniu pozy- zabronić na c:zus określony uiywania do połowów nletywnej opinii Morskiego Instytutu Rybackiego może wy- których· rodzajów narzędzi połow:owycp ałbo uzależnić
razić zgodę na używanie narzędzi połowowych o wymiĆ!';'
używanie w określon'ym czasie niektórych rodzajów
rach oczek si~i mniejszych niż określone w ust. l i 2 _ rzędzi połowowych od zmiany ich wymiarów,
jeżeli narzędzia tlO' z uwagi na~Ch szcźegÓlną konstrukcję
selekty:wności lub .zmian w , spos~bie_ użytkowania.
lub rodzaj użytego materiału posiadają selektywność
§ 10. 1. Ustanawia siE~ następujące stałe rygne
. wymaganą zgodnie ż § 2 ~lła określonego gMunku ryb
dy ochronne;
.
§ 7. 1. Do dokonywania połowÓw niewodami; przyl) Zatoka Cicha
włokami, włoczkami, wontonami, drygawicami oraz żaka
iWolczenica
Ińi wystawianymi na głębokości większej niż 3 m W!y: .
53°55'30" N,
magane jest zez,:"oł~nie Urzędu Morskiego Vf Szczecinie.
'2) jezioro Mulnik - na całym . obszarze,
2. Polowy żakami , wystawianymi na głębokOści
3) w ujściach rzek Stepnictf i Gowienica
mniejszej . niż 3 m mogą być dokonywane w miejscach
kreślonym promieniami długości 500 ID W:
ustalonych przez Urząd Morski w Szczecinie. Urząd
Zatoki Stepnickiej z puilklll leiącego na środku
Morski w Szczecinie ., ustala długość zestawu .zakÓw i ićh
łączącej obariaturalne br~egi tijŚć,
ilość na poszcz,ególnych stanowiskach połowowych oraz-'4) akwen położony wzdłuż toru wodnego
po zasięgnięciu opinii MOi'skiego Instytutu Rybackiego ~Szczecin o długości J 000. m od . główek . KanaTu
okres eksploatacji.
, Piastowskiego i szerokości 600 '-ffi - po 300 m och
osi toru.
3. 'Urząd Morski w Szczecinie może cofnąć zezwole"
2. Urząd Morski w Szcze.c:;inie może w
nie, o którym mowa w ust. 1, w razie przekrpczenia
warunków ustalonych w wydanym zezwoieniu lub zaka- gospodarczo uzasadnionych, -po zasięgnięciu
skiego Instytutu Rybackiego, zezwolić na
zać połowu iakami w razie niedotrzymania _ustaleń, o któokresowych połowów w stałych rybn'y ch
1ych mowa ' w ust. 2. - ,____
'ochro~nych, októryeh mowa w ust. 1.'"
§ B. Zabrania się:
§" 11. Traci moc rozporządzenie Ministra L:egługi z
I) przegradzania wód narzędziami połowowymi w spo- dnia B lipca 1964 r. w sprawie ochrony rybołowstwana
sób uniemożliwiający wędrówkęrylf pomiędzy Zale- Zalewie Szczecińskim (Dz. U. Nr 2łł, poz. 182, z 196B - r.
wem Szczecińskim a morzem lub tzekami,strumie
Nr 4; poz. 26 i i 1971 r., Nr 28, poz. 262).
niami i kanałami mającymi połączenie z - Zalewem
§12. Rozporządzenie wchodzi w życie z
Szczecinskim,
~

o

ogłoszenia.

2), połowu ryb metodą trałową.
3) spławiania narzędzi' połowu z prądem. wody w OKresie od 15 marca do 15 maja każdego roku,

Minister

Kierownik-

Urzędu

Gospodarki
A~
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z dnia 12 marca 1987 r.
~ .
.zmieniające rozporządzenie w sprawie kwaliii.kacji zawodowych członków załóg polskich . statków morskich.

.Na podstawie art 49 § l . Kodeksu morskiego (Dz. U.
z 1986 r. Nr 2!l, ROz. 112) ora~ art. 12 ust. 3 ustawy z dnia
21 majai963 r. o rybołówstwie morskim (Dz.U. Nr 22,
poz. 115, z 1970 r. Nr 3, poz. 14 i z 1977 r. Nr 37, poz. 163)
zarządza. się,

co

następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra - KieroWnika Urzę
du Gospodarki Morskiej z · dnia t7 sierpnia 19B3 r. w
sprawie kwalifikiicji zawodowych człónkó~ z~lóg pol~
skich statków morskich (Dz. U. Nr. 52; poz. (32) , wprowadza się następujące zmiany:
-

1), w § S:

a) ust. 5 otrzymuję brzmienie:
,,5. Osobyubi'egające się o uzyskanieślopni pfj:·
cerskiCh łub stopni nieoficerskich sąobówią
zane posiadać waine zaświadczenie o
szkoleniu w . zakresie indywidualnych łor·h"..i!r
ratunkowych. i "
. ,
b) dodaje się ust. 7 w brzmieniu:
,,7. Osoby ::-ubiegające się o stopi~ń
,niarynarztl- i starszego rybaka są
posiadać świadectwo ratownika;",

•
poz. 7C)

Nr 10

runku nawigacyjnym w specjalności połowów
morskich oraz posiadanie 'stopnia starszego
rybaka albo
\
. h) posiadanie ' wykształCenia średniego za:wodowego o kierun.ku nawigacyjno~polowowym
oraz 18-miesięcznej praktyki pływania l/i 'charakterze członka zął.Ogi lub ucznia w ,sPeCJalności pokładowej. w tym ,cónajinriiej6.mie'sięc,y- na,stanowisku starsz~go rybaka."

ł

a} w pkt lIii. a) ib) otrzymująbrzmienle :
"a) ukończenie wyższej szkoły morskiej o ' I(.ie. runku nawigacyjnym. oraz posiadanie stopnia
starszęg() marynarza albo
rb} posiadanie wykształcenia sredniego zawodo·
wego o kierunku pokładowym. posiadanie
l8-miesięcznej praktyMpływania W charaktE:- . '
. rze czlollka załoqi · IU,b uC7irua w specjalności
b)· w pkt S Ut. a) Po ' wyrazach .,pficera wachtowego"
pokł.adowej. w tym co najmniej 6 miesięcy
, dodaje , się wyrazy .• oraz złożeriie egzaminu... .
na ,stanowisku starszego marynarza_ (11-3 okre~
su wymienionej praktyki pływania moie być 6) ,w § 20 pkt 3 6tr;zymuJe Qrzmienie:
odbyta na statkach ieg!ugiśródIądowei'), orez
,,3) 'oficer pokładowy III klasy rybołówstwa mor~
. złożenie egzaminu -przez osoPy. ftóre . ukoń- skiego moi:ebyĆ:
'
czyły szkołę żeglugi ~iódlądowęj," :'
a) I szyprem na statku rybackini o pojemności
bl w pkt 6 lit., a) po wyrazach .:powyżej 4000 TR"
brutto do 200 ' TR.
' dodaje się wyrazy" .,oraz złojenie egzaminu".
", b) ofiCereQl wachtowym , nakażdymstaU~u ryw §. li:
'.'
backim;'
a) w pkt 2 lit. al otrzymuje brzmienie:
7) w § 29:
"al kapitanem statku o , pojemnościbruł.to do
at dotychczasową .treść oznacza . się Jako' ust. l.
600 TR w żegludze krajGwej oraz każdego
.statku bez własnego napędu w 'żegludze k;rab) do<laje się ust, 2 w .. brzmieniu:
jowej,"
,
,,2. Na statkach uprawiaiącychżeglugę krajową
bl W pkt 3 ' dodaje się lit. c) w brzmieniu:
i na kutrach rybackich poła~iających na
"c) kapitanem pogłębiarki. w żegludze krajowej
Morzu Bałtyckim uprawnienia oficerów meo pojemności brutto po'wyzej 1600 TR. jeżeli '
chaników wymienionych · 'VI ust. l' w pkt l, 2
posiada dodatkową 36-miesięczną praktykę
i 3 są · o jedrią kategorię statków wyższe, jepływania 'na stanowiskach oficerskich w spe·
żeli pOSiadają oni dodatkową 36~mresięczną
cjaino;-ci pokładowej.~·
praktykę pływania ną stanowiskach. oficer-'
.e) § 13 otrzymuje ~brZlllienie:
skich ~ w specjalności me~hanicznej."i
,,§ 13. 1. Stanowisko oficer~ pożarowego może zaj8) w § 50 yr pkt 3 lit. b) otrzymuje brzmienie:
mować ' osoba posiadająca:
"b) posiadanie dodatkowej 24~miesięcznej praktyki
ł) dyplom ' oficer~ lub chorążego , póiarpły'Wania na ~tanowisku starszego marynarza, w
nktwa oraz 24-miesięcznąpraktykę na
tym co najmnie) 12-miesięcy na statkach o po'
stanowisku inspektora "ochrony przeciwjemnościbru ttoJ?owyiej 200 TR, "
. pożarowej w , przedsięhiorstwa<;h żeglu~
9} w § 56 w ust. 2 po pkt 1 dodaje się pkt la w
9i morsk~. w urzędach morskich. luh
brzmieniu:
w GłównYm m;pekt-oracie Ochrony
"la)
o~oba posiadająca stopień rybaka oraz dodatko- Prz.eclwpożarowej
Urzędu
Gospodarki
_wą 24-miesięczną praktykę pływania na, łodziach
Morskiej albo na stanowisku , oficerskim
rybackich uprawiających rybołówstwo na mor,w portą,wych strażach pożarnych lub w
skich 'wodach wewnętrznych może , kierować na
zawodowych slra?;ach portowych stoczni
tych wodach łodziami rybaćkimi wszystkich tymorskich, albo
PÓW. jeżelizłożyegzamin.J].a stopiell starszegQ.
2) -dyplom oficera lub chorążego pożar
rybaka j ' uzyska odpowiedni wpis w pósiadanictwa' oraz , 36-miesięczhą ' praktykę ' na
DYm ~~iadectwie rybaka.""
"
stanowisku ofićerskim w . terenowych za- /
. wodowych jednostkach ocly'ony prze- 10) użYte w§69ust. l i 8,§ 75 ust. l i2 ora~ §76 ,ust: k
ciwpożarowej" miast portowych;
pkt 1 i ust. 2 pkt t wyra'1:y "na statkach morskich
przeznaczonych i używanych do przewozu ładunków
3) co' najlnnięf::!,-tygodniową praktykęply
lub pasażer,ów" zastępuje się wyrazami "na statkiich
wariia :na stanowiskach asystenta·· ofi~
morskich innych niżryb4ickie",
cera pożarowego lub starszego ,. strażaka'
_ okrętowego na statkach morskich , obję- ltl w ł 7.2:
tych rozporządzeniem.
'
a) ust. ,I ()trzymu~ brzmi~ńie,:
4) ważne zaświadczenie o złożeniu egza"t. . Samodzielna' praktyka w pilotowaniu statków
minu kontrolnego zgodnie z obowiązumorskich może być zaliczona do praktyki
• jącymi przepisamf w tym ~kresie.
wymaganej do uzyskania, .stopnia oficera po, 2. Stanow.sko~systenta oficera pożarowego
kładowego III i II 'klasy .- c- w stosunku 2 mie." _ może źajmować osoba. która ,spełniła wa':' .
si~ce pilotowania'za t miesiąc ptywania; za- ,
. runki określ0ll:e w ust. 1 pkt ,I albo pkt 2.".
liczOna w ten sposób praktykarlie może przew § 19:
kraczać 1/3 , praktyki ' wymaganej do uzyskania
okreśtonego stóppia.",
, .
a) ,w pkt 1 ' l:ita) ibl ,o~rzymuią bqmienie:
"i;ł) ukończenie wyższej szkoły morskiej o ki e.b) ust. 8 i 9 skreśla S~i
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dyplomu, wydawane po ' spełnieniu wa'tun~; "}j:i
ków określonych w ust. 2 lub,' w , uśC :r', J:f~
15Jw § 84 ust.' 2 i 3 otrzymują brzmienie: "
,,2. Zezwolenie, o którym lnowa w ' ~st.: l;,.'mOl:e byc~
wydane pod warunki~m, żeokr~s 'pósiadaneJ
"
13)·'N § 78 ust. :'. otrzyml!-j~ brżmienie;
praktykj
wynosi
co
najmniej
2130kiesu
praktykI
".
:,:
Studenci wyższych szk.ói ' morskich po ' ufonczewymaganej do uzyskariiastopnia; którego zezwo- ' " ,'
niu' czwartego roku studiów mogą odpowiednio
lenie doty~zy. .
' \"
" H
,do kieruIiku śtudiówotrzymać stopnie:
,
3.
'
Przepisy
1
2 nie dotyczą ' ~tanowisk kapi~ ~;
l) starsżE!9o marynarza, pod warunkiem posiada- '
tana, starszego" oficera; ,starszego lub I ofiCera- '/'\t
nia świadectwa ' ratownika, ,
mechanika ,oraz I radioofIcera v'; ' żeglu?ze' międ,zy~ "~:;~,~
2) starszego rybaka, pod warunkiem posiadania
narodowej .", ,
.<','{
'-",--:::'
świadectwa ratownU~Ai '
16) w § 89 ust. 2 otrzymuje b:rzmienie:
"",
J) motorzysty ,okrętowego,
,,2. Tę.min u~ończenia 'nrmiany ustala się na dzien' "
'I
4) elektromontera okrętowego:',
17) po
i 91h w brzmieniu:
14) § 83 otr~ymuje brzmienie: .

112) ,w § 75 ust. 5, .?~rzymuje brzmienie:
,
,,5. Osqby posiadajqce stopien mechanika żegl~gi
śrÓdlądowej co najmniej ,m kl~sy mogą uzyska(:
stopień motor,zysty okrętowego.",

>;

;,2.

ust.

:19[r~:;~~el~;: ' ;'''~la

posiadające stopnie

,,§ 83. 1. Osoby

oficerskie '"
specjalnościach . określonych w
rozporzą
dzeniu obowiązane są do potwierdzenia posiadanych kwalifikacji.

2. Zaśadniczym ,
warurikiem
potwie~dzeniil
kwaIifikaeji jest odbycie w okre!)ie ostatnich 5 \lat co najmniej 12-mlesięcznej praktyki pływania ' na stanowiskach oficerskich
w odpowiedniej specjalności na ' statkach
mo~skich ' objętych roiporządzeniem.

.

,

;,~'.~~

~.~

' ,,§ 91a. 1. W indywidualqych, !'.~zegó)nie uzasadnio- : ~.;~'i;
nych : wypadkach ' dyrektor U;fZę(iu nror- . , },<~::
skiego może wyrazić zgodę.na uzys~an~,':r "lĄ'
określon.eJJo stopnia , przez osab,ę. ]dór.eL~ : '·c!:
specjalność 'wyuczona lub rodzaj prąktyk,t
w d~nej specjalności , nie :' odpowia~ai4' ;',:, :\
śeiMe wymaganiom okre~lo,nym Vi ,-rozpo-' ,·~ S;;
rządzeniu ' do uzyskania tego , stopnia, ,je~ , · . e~ ,
żeli okres " posiadanej praktyki 'pływania ,,', '
jest nie krótszy od wymaganego.
':'
2. Przepis ust. lnie ma zastosowania przy
ubiegimiu się o stopnie: kapitana : żeglugi
wielkiej, kapitana żeglugi wielkiej ryJ)o, /. '\)
łówstwa plOrskiego, ' oficera mechaniką " "I
okrętowego I Klasy, oficera elektryk~' ~~~ ł
okrętowego l klasy . i rądiooficęra " okrę- •. :~t
towego I klasy.
...,'," /'
dyplom oficerski , < .lo.:
• § 91b, Od dnia J stycznia 1989
bez ważnego ' dokumentu "Potwierdzenie dy:-'
plomu" nie upowainia do zajmowania sf\mo- ""'/"
dzielnych stanowisk oficerskich na polskich '
'
statkach morskich."
,;~

<

3. W razię niespelnieniawarunku określo- ~
nego w ust . 2 dopuszcza się możliwość po- ,
twierdzenia posiadiinych· kwalifikacji przez:'
l) odbyCie w okresie ostatnich 5 lat co
najmniej 24-miesięcznej praktyki , zastęp
czej wymienionej w§ n ust. l, 2,' 4i Si
dotyczy to wszystkich stopni, albo
2) odbycie praktyki ,morskiej ' przez okres
co nąjmniej 3 miesięcy w cha'rakterze
oficera nadliczbowego w swojejspecjainoś ci bezpośrednio przed objęCiem stal1'o~'1iska, do którego - uprawnia posia§ 2. Roz.pgrządzenie wcIlOdzi w , życie ż dniem ogło
dany dyplom, albo
szenia.
3) złożenie egzaminu.
f
Kierownik Uf2:ędu Gospodarki Mo~skiej: ~\' ;
4. Dokumentem
określającym
utrzymanie
Minister
kwalifikacji oficerskich jest potwierdzenie
,
; "
A. , No~ótnik '<':::~:J
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Opłata

za

pnmumeratę załącznika

do Dziennika· Ustaw wyno.si

3~ zł. ,

. .Pnlnumerą.tę na rok następny (r6czną lub półrol~znqf przyjmuję ' się dó · dnia 31pudZiernika., :prenumeratęInożna 'zgla,zać:la I półroc7ebieżącego , . roku do dnia
31 ma1ca.zaII półrocze bądź za cały bieżący rok.~ do dnia 30 wrześn!a. D'o abonentó~,~tórzy op~acąprenumerat~ po tych terminachi wysyłka pierwszych l)umerówdokouana zoslanie z- opóźnieniem, a ponadto zostaną pDlicżDne . kDszty. prze·
. .,. syłki. Opłata za prenumeratę pówinna być dDkDnana przelewem lub tr:iYDdcinkDwym
przekazem pDcztowym na koęto Wydzla~u Administracji Wydawnictw Urzędu Rady
Ministrów w Narodowym ' Banku , Polskim. IV .oddzlał ,Miejski; Wa.rszawa,
nr IOł9-3157-222.Rachunków za prenumeratę nie wystawia się. Na ' odcinku wpłaty
ńależy podać dokładną nazwę inslytlJcji (bez skrótów'); dokładny ' adres z ' nulllerein
. kodu pDcztowegD Draz liczbę źamawianych ~gzemJ?larzy . Dziennika Ustaw.
,
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R~k1amacje z powodu nie doręczenia poszczególny.ch ·mJDiimj"", 'Zgłaszać należy na ·

' piśmie

do Wydziału Administracji Wydawnictw ,Urzędu Rady Ministrów (ul. Powsiri'
ska 69/71, .00-919 Warszawa, skrytka pocztowa B1) ' po otuymaniu iiastępneg!> kole,J-'
,
'
nego . numeru.
'
,.
łtedakcja: : Urząd Rady Ministrów':""" Biuro. Prawne,Wa,rszawa, Al. Ujazdowskie

,1l3.

Administrącja: WydZiał Adniil;listtacji Wydawnictw , Urzędu Rady ' Ministrów, uL·',Pa-

wsi!,!ska 69nt. 00-979 Warszawa
w

Zakładach

(skrytka

pocztowa .81), , tel.

894-67"501. .

42.1~~7B.

TłDczono "z polecenia Prezesa Rady Ministrów
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