
DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 9 maja 1995 r. 

TREŚĆ: 

Poz.: 
USTAWY: 

242 - z dnia 16 marca 1995 r. o ratyfikacji Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania 
i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów 1501 

243 - z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki 1501 

ROZPORZĄDZEN lA RADY M I N ISTRÓW: 

244 - z dnia 4 kwietnia 1995 r. w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji 1507 

245 - z dnia 25 kwietnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji dla gmin na dofinansowanie 
wypłat dodatków mieszkaniowych 1511 

246 - z dnia 28 kwietnia 1995 r. w sprawie ustanowienia dOdatkowego kontyngentu celnego na niektóre 
wyroby techniki medycznej przywożone z zagranicy 1515 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I A: 

247 - Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20 kwietnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego 
wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą 1515 

248 - Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 kwietnia 1995 r. w sprawie sposobu i czasu przechowywania ksiąg 
i dokumentów zlikwidowanych spółdzielni oraz organizacji spółdzielczych 1516 

242 

USTAWA 

z dnia 16 marca 1995 r. 

Nr 47 

o ratyfikacji Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz 
o zniszczeniu jej zapasów. 

Art. 1. Upoważnia się Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej do ratyfikowania Konwencji o zakazie prowadzenia 
badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz 
o zniszczeniu jej zapasów, sporządzonej w Paryżu dnia 13 
stycznia 1993 r. 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Wałęsa 
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USTAWA 

z dnia 16 marca 1995 r. 

o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki. 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

Art. 1. Do zapobiegania zanieczyszczaniu morza przez 
statki stosuje się: 

1) postanowienia następujących umów międzynarodo
wych, wraz ze zmianami obowiązującymi od daty ich 

wejścia w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Pol
skiej.podanymi do publicznej wiadomości we właściwy 
sposób: 

a) Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanie
czyszczaniu morza przez statki, 1973, sporządzonej 
w Londynie dnia 2 listopada 1973 r., zmienionej 
Protokołem uzupełniającym, sporządzonym w Lon-
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dynie dnia 17 lutego 1978 r. (Dz. U. z 1987 r. Nr 17, 
poz. 101), zwanej dalej "Konwencją MARPOL 
1973/78", 

b) Konwencji o ochronie środowiska morskiego ob
szaru Morza Bałtyckiego, sporządzonej w Helsin -
kach dnia 22 marca 1974 r. (Dz. U. z 1980 r. Nr 18, 
poz. 64). zwanej dalej "Konwencją helsińską", 

c) Konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu mórz 
przez zatapianie odpadów i innych substancji, spo
rządzonej w Moskwie, Waszyngtonie, Londynie 
i Meksyku dnia 29 grudnia 1972 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 
11, poz. 4.6). zwanej dalej "Konwencją o zatapianiu", 

2) przepisy niniejszej ustawy. 

Art. 2. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, przepisy ustawy 
stosuje się do: 

1) statków znajdujących się w polskich obszarach mors
kich, 

2) statków o polskiej przynależności znajdujących się poza 
granicami tych obszarów. 

2. Postanowienia umów międzynarodowych, o których 
mowa wart. 1, stosuje się na polskich obszarach morskich 
również do statków o przynależności do państwa nie będą
cego stroną którejkolwiek z nich; jednakże postanowienia 
tych konwencji będą stosowane do takich statków tylko 
w zakresie, w jakim jest to niezbędne do zapewnienia, że 
statki te nie spowodują zanieczyszczenia . 

3. Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, 

poddać wszystkim lub niektórym przepisom ustawy jedno
stki pływające Marynarki Wojennej, Straży Granicznej i Poli
cji oraz statki pełniące specjalną służbę państwową i inne 
statki nie objęte umowami międzynarodowymi wymieniony
mi wart. 1. 

Art. 3. Przepisów ustawy nie stosuje się, jeżeli umowa 
międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, 

stanowi inaczej. 

Art. 4. W rozumieniu niniejszej ustawy: 

1) statek - oznacza urządzenie pływające używane w śro
dowisku morskim, w tym również wodoloty, poduszko
wce, statki podwodne oraz umocowane i pływające 
platformy wiertnicze, 

2) armator - oznacza osobę, która przy użyciu własnego 
lub cudzego statku prowadzi działalność w środowisku 
morskim we własnym imieniu, 

3) kapitan - oznacza osobę kierującą pracą na statku . 

Rozdział 2 

Zanieczyszczenia eksploatacyjne ze statków 

Art. 5. Do zapobiegania zanieczyszczaniu morza zwią
zanego z uprawianiem żeglugi lub prowadzeniem innej 
działalności morskiej przez statki stosuje się postanowienia 
Konwencji MARPOL 1973/78, a na Morzu Bałtyckim -
również postanowienia Konwencji helsińskiej . 

Art. 6. Statek nie może być używany do żeglugi mors
kiej lub innej działalności na morzu, jeżeli nie odpowiada 
wymaganiom w zakresie zapobiegania zanieczyszczaniu mo
rza, określonym : 

1) dla statków objętych Konwencją MARPOL 1973/78 
- w postanowieniach tej Konwencji, 

2) dla innych jednostek - w przepisach ustawy lub przepi
sach wydanych na jej podstawie. 

Art. 7. 1. W celu zapewnienia przestrzegania przez 
statek wymagań, o których mowa wart. 6, statek podlega 
przeglądom i inspekcjom w zakresie i terminach określonych 
w umowach międzynarodowych lub przepisach ustawy. 

2. Niezależnie od przeglądów i inspekcji , o których 
mowa w ust. 1, statek może być poddawany inspekcjom 
doraźnym. 

3. Organami inspekcyjnymi są dyrektorzy urzędów mor
skich, a za granicą również konsulowie. 

4. Minister Transportu i Gospodarki Morskiej może 
powierzyć, w drodze rozporządzenia, określone zadania 
organu inspekcyjnego instytucji klasyfikacyjnej. 

5. Organ inspekcyjny może upoważnić każdorazowo do 
dokonywania określonych przeglądów lub czynności in 
spekcyjnych wyznaczone w tym celu osoby lub instytucje 
klasyfikacyjne, również zagraniczne. 

6. Minister Obrony Narodowej oraz Minister Spraw 
Wewnętrznych, każdy w zakresie swojego działania, określą, 
w drodze rozporządzenia , organy inspekcyjne dla jednostek 
pływających Marynarki Wojennej, Straży Granicznej i Policji 
oraz tryb przeprowadzania przeglądów i inspekcji, a także ich 
rodzaje. 

Art. 8. 1. Organ inspekcyjny w razie pozytywnego 
wyniku przeglądów i inspekcji wydaje statkowi między
narodowe świadectwa przewidziane w Konwencj i MAR PO L 
1973/78, ważne na okres 5 lat. oraz potwierdza ich ważność 
na podstawie inspekcji rocznych i pośrednich . 

2. Polski organ inspekcyjny może wydać międzynaro
dowe świadectwa potwierdzające spełnienie wymagań prze
widzianych w Konwencji MAR POL 1973/78 statkowi o ob
cej przynależności na wniosek właściwego organu państwa 
przynależności statku, będącego stroną tej Konwencji . 

3. Świadectwa, o których mowa w ust. 1 i 2, tracą 
ważność przed upływem okresu, na który zostały wystawio
ne, jeżeli: 

1) bez zgody organu inspekcyjnego wprowadzono istotne 
zmiany w konstrukcji, wyposażeniu, systemach, osprzę 

cie, urządzeniach lub materiałach, 

2) nie została potwierdzona ich ważność, 

3) nastąpiła zmiana przynależności statku. 

4. Za przeprowadzenie przeglądów, inspekcji oraz wy
stawienie lub potwierdzenie międzynarodowych świadectw 
pobiera się opłaty. 
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Art. 9. Kapitan statku jest obowiązany sprawdzić i za
pewnić, aby: 

1) statek przed rozpoczęciem i w czasie żeglugi lub innej 
działalności morskiej odpowiadał wymaganiom w za
kresie zapobiegania zanieczyszczaniu morza, potwier
dzonym odpowiednimi świadectwami, oraz posiadał 

plan zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem morza, 

2) prowadzono na bieżąco wymagane zapisy olejowe lub 
ładunkowe, 

3) statek był obsadzony załogą mającą należyte przeszkole
nie w zakresie czynności służących zapobieganiu zanie
czyszczaniu morza. 

Art. 10. 1. Statek podczas postoju w porcie lub sto
czni remontowej powinien korzystać z urządzeń odbior
czych, jeżeli objętość pozostałych na statku substancji szko
dliwych przekracza pojemność statkowych urządzeń przy 
uwzględnieniu możliwości technicznych do nieszkodliwego 
ich usuwania. 

2. Organy portowej inspekcji sanitarnej mogą uzależnić 
przyjęcie zanieczyszczeń ze statków oraz usunięcie wód 
balastowych od wyniku przeprowadzonej inspekcji. 

3. Podmiot zarządzający portem, bazą przeładunkową 
lub stocznią remontową jest obowiązany zapewnić na swoim 
obszarze sprawne urządzenia odbiorcze do przyjmowania 
zanieczyszczeń ze statków; urządzen i a te powinny być wy
starczające do zaspokojenia potrzeb korzystających z nich 
statków w zakresie niezbędnym do usunięcia zanieczysz
czeń . 

4. W razie niesprawności urządzeń odbiorczych, o któ
rych mowa w ust. 3, port, baza przeładunkowa lub stocznia 
remontowa są obowiązane niezwłocznie zgłosić o tym dyrek
torowi urzędu morskiego. 

Art. 11. 1. Kapitan statku o polskiej przynależności, 
który zauważy na morzu zanieczyszczenie lub wypadek 
powodujący albo mogący spowodować rozlew oleju lub 
zanieczyszczenia innego rodzaju , przekazuje niezwłocznie 
meldunek o tym do stacji brzegowej najbliższego państwa 
nadbrzeżnego. 

2. Kapitan statku o polskiej przynależności : 

1) uczestniczącego w wypadku powodującym zagrożenie 
zanieczyszczeniem środowiska morskiego lub zanieczy
szczenie środowiska morskiego, 

2) na którym nastąpiło zdarzenie powodujące zagrożenie 
zanieczyszczeniem środowiska morskiego lub zanieczy
szczenie środowiska morskiego, 

powinien niezwłocznie powiadomić o tym stację brzegową 
najbliższego państwa nadbrzeżnego oraz przekazać spra
wozdanie dyrektorowi urzędu morskiego właściwego dla 
portu macierzystego statku, stosując się do wytycznych 
zawartych w Protokole I do Konwencji MARPOL 1973/78. 

3. Jeżeli kapitan, z uzasadnionego powodu, nie mógł 
złożyć sprawozdania, o którym mowa w ust. 2, obowiązek ten 
spoczywa na armatorze. 

Art. 12. Kapitan statku uczestniczącego w wypadku, 
o którym mowa wart. 11, powinien niezwłocznie podjąć 
wszelkie działania konieczne dla: 

1) zapobieżenia zanieczyszczeniu środowiska morskiego, 

2) ograniczenia zanieczyszczenia środowiska morskiego, 

3) usunięcia zanieczyszczenia środowiska morskiego. 

Art. 13. 1. Kapitan lub armator statku o polskiej przy
należności , w razie wypadku na statku lub wykrycia uszko
dzeń, wpływających poważnie na stan techniczny statku, 
jego urządzeń i wyposażenia, powodujących zagrożenie 

zanieczyszczeniem środowiska morskiego, powinien nie
zwłocznie powiadomić o tym polski organ inspekcyjny. 

2. Jeżeli statek o polskiej przynależności znajduje się 
w porcie państwa strony Konwencji MAR POL 1973/78: 
a zaszło zdarzenie, o którym mowa w ust. 1, kapitan lub 
armator powinien o tym również niezwłocznie zawiadomić 
właściwe organy tego państwa . 

Art . 14. 1. Minister Transportu i Gospodarki Morskiej, 
w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami, może okreś
lać, w drodze rozporządzenia , szczegółowe przepisy w za
kresie zapobiegania zanieczyszczaniu morza przez statki. 

2. Minister Transportu i Gospodarki Morskiej może,. 

w drodze zarządzenia, wprowadzać do stosowania zalecenią 
dotyczące zapobiegania zanieczyszczaniu morza przez statki, . 
uchwalone przez Międzynarodową Organizację Morską lub 
Komisję Ochrony Środowiska Morskiego Morza Bałtyckiego, 
zwaną dalej " Komisją Helsińską" . 

3. Minister Transportu i Gospodarki Morskiej może, ' 

w drodze rozporządzenia , uznać za obowiązujące przepisy 
techniczne w zakresie zapobiegania zanieczyszczaniu morza; ' 
dotyczące projektowania. konstrukcji i wyposażenia stat
ków, wydane dla : 

1) statków klasyfikowanych przez polską instytucję klasyfi
kacyjną - przez tę instytucję, 

2) statków o przynależności polskiej, będących w klasyfi
kacji zagranicznych instytucji klasyfikacyjnych - przez 
te instytucje. 

4. Minister Transportu i Gospodarki Morskiej określi, 

w drodze rozporządzenia, tryb przeprowadzania przeglądów 
i inspekcji. wzory międzynarodowych świadectw i sposób 
ich potwierdzania oraz wysokość opłat za czynności, o któ 
rych mowa wart. 8 ust. 4. 

Rozdział 3 

Zatapianie ze statków odpadów i innych 
substancji 

Art. 15. Do zatapiania odpadów i innych substancji ze._ 
statków stosuje się postanowienia Konwencji o zatapianiu; 
a na Morzu Bałtyckim również postanowienia Konwencji ': 
helsińskiej . 
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Art. 16. 1. Zabrania się zatapiania odpadów lub in
nych substancji, z wyjątkiem przypadków określonych 

w Konwencji helsińskiej: 

1) statkom o polskiej przynależności - na obszarze Morza 
Bałtyckiego, 

2) statkom o obcej przynależności ·- na polskich obszarach 
morskich. 

2. Zabrania się na terytorium Polski ładowania na statki, 
bez względu na ich przynależność, odpadów lub innych 
substancji przeznaczonych do zatapiania na obszarze Morza 
Bałtyckiego . 

3. Nie zabrania się usuwania do morza urobku z po
głębiania dna, jeżeli zostanie ono dokonane zgodnie z po
stanowieniami załącznika V Konwencji helsińskiej - pod 
warunkiem uzyskania odpowiedniego zezwolenia. 

Art. 17. 1. Zabrania się zatapiania w morzu, ze stat
kówo polskiej przynależności, odpadów lub innych substan
cji, wymienionych w załączniku I do Konwencji o zatapianiu, 
z wyjątkiem przypadków określonych wart. V ust. 1 Konwen
cji i stosownie do jego postanowień . 

2. Zabrania się ładowania na terytorium Polski na statki, 
bez względu na ich przynależność, odpadów lub substancji, 
o których mowa w ust. 1, z przeznaczeniem do zatopienia ich 
w morzu, z wyjątkiem przypadków określonych wart. V 
ust. 2 Konwencji o zatapianiu oraz stosownie do jego 
postanowień i na podstawie przewidzianego tam zezwole
nia. 

3. Nie zabrania się zatapiania w morzu ze statków 
o polskiej przynależności lub ładowania na terytorium Polski 
na statki, bez względu na ich przynależność, z przeznacze
niem do zatopienia w morzu, odpadów lub innych substancji, 
wymienionych w załączniku II do Konwencji o zatapianiu, 
jeżeli uzyskano na to zezwolenie specjalne, a wszelkich 
odpadów lub substancji innych niż wymienione w załącz
nikach I i II do tej Konwencji - jeżeli uzyskano na to 
zezwolenie ogólne. 

Art. 18. 1. Zezwolenia, o których mowa wart. 16 
ust. 3 i art. 17 ust. 2 i 3, wydaje dyrektor urzędu morskiego 
statkom: 

1) ładowanym na terytorium Polski, 

2) o polskiej przynależności. 

2. Minister Transportu i Gospodarki Morskiej, w poro
zumieniu z Ministrem Ochrony $rodowiska, Zasobów Natu
ralnych i Leśnictwa, określi, w drodze rozporządzenia, tryb 
wydawania zezwoleń, o których mowa w ust. 1. 

Art. 19. Dyrektor urzędu morskiego, na podstawie za
wiadomienia dokonanego przez kapitana statku, zgłasza 
dokonanie zatopienia: 

1) w przypadkach określonych wart. 9 ust. 4 Konwencji 
helsińskiej - Komisji Helsińskiej, 

2) w przypadkach określonych wart. V Konwencji o zata
pianiu - Międzynarodowej Organizacji Morskiej. 

Art. 20. Minister Transportu i Gospodarki Morskiej 
składa właściwym organizacjom międzynarodowym okreso
we informacje o wydanych zezwoleniach oraz dokonanych, 
na ich podstawie, zatopieniach. 

Rozdział 4 

Zwalczanie zanieczyszczeń morza i współpraca 
międzynarodowa w tym zakresie 

Art. 21. 1. Dyrektor urzędu morskiego, do którego 
wpłynie meldunek lub sprawozdanie, o których mowa w 
art. 11, albo który otrzyma z innego źródła wiadomość 
o zanieczyszczeniu lub zagrożeniu zanieczyszczeniem pol
skich obszarów morskich, jest obowiązany : 

1) dokonać oceny faktycznej sytuacji w celu ustalenia 
rodzaju i stopnia zanieczyszczenia morza lub zagrożenia 
za n i eczyszczen i em, 

2) w razie potrzeby zarządzić i podjąć odpowiednie działa
nia, 

3) niezwłocznie poinformować właściwe organy innych 
państw stron Konwencji helsińskiej o istniejącej sytuacji 
i podjętej lub zamierzonej akcji, jeżeli rozlew przemiesz
cza się lub może przemieścić się do obszaru morskiego 
tych państw. 

2. W przypadku zanieczyszczenia lub zagrożenia zanie
czyszczeniem polskiego obszaru morskiego, dyrektor urzędu 
morskiego może nakazać kapitanowi : 

1) opuszczenie polskich obszarów morskich przez statek, 

2) przeholowanie, ratowanie statku lub przeprowadzenie 
niezbędnych napraw, 

3) wyładowanie we właściwym miejscu szkodliwych sub
stancji. 

Art. 22. 1. Dyrektor urzędu morskiego, w celu zwal
czania zanieczyszczenia na polskich obszarach morskich, 
może bezpośrednio zwrócić się o pomoc do właściwych 
organów innych państw stron Konwencji helsińskiej , przede 
wszystkim tych, które mogą zostać również dotknięte skut
kami zanieczyszczenia . 

2. Dyrektor urzędu morskiego, wezwany do udzielenia 
pomocy przez organ innego państwa strony Konwencji 
helsińskiej, ma obowiązek podjąć starania w celu udzielenia 
takiej pomocy. 

3. W przypadkach przewidzianych w ust. 1 i 2 dyrektor 
urzędu morskiego powiadamia Komisję Helsińską o pod 
jętych działaniach. 

Art. 23. 1. Dyrektor urzędu morskiego, który otrzyma 
wiadomość o zanieczyszczeniu na obszarze Morza Bałtyc
kiego, mogącym stanowić poważną groźbę dla środowiska 
tego obszaru lub związanych z tym interesów jakiegokolwiek 
państwa strony Konwencji helsińskiej, po sprawdzeniu, prze
kazuje niezwłocznie wszystkie odpowiednie informacje wła
ściwym organom państwa, które może być zagrożone skut
kiem zanieczyszczenia, łącznie z informacją o zamierzonych 
lub podjętych działaniach, a w odniesieniu do wypadku 
dotyczącego statku, przekazuje te informacje również właś
ciwemu organowi państwa przynależności statku. 

2. Przesyłanie, do właściwych organów zainteresowa
nych państw stron Konwencji helsińskiej, informacji, o któ
rych mowa w ust. 1, ponawia się do czasu uzyskania 
zawiadomienia o podjętych przez te państwa działaniach. 

3. Jeżeli rozmiar zanieczyszczenia to uzasadnia, dyrek
tor urzędu morskiego przekazuje informacje, o których mowa 
w ust. 1, Międzynarodowej Organizacji Morskiej . 

Art. 24. 1. Rada Ministrów określi, w drodze rozpo
rządzenia, organizację i sposób zwalczania zanieczyszczeń 
na morzu oraz organy i jednostki organizacyjne biorące udział 
w zwalczaniu tych zanieczyszczeń . 
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2. Dyrektor urzędu morskiego może zlecić wykonanie 
czynności , określonych wart. 21 ust. 1 pkt 3 oraz wart. 22 
i 23, kierownikowi jednostki organizacyjnej, biorącej udział 
w zwalczaniu zanieczyszczeń. 

Art. 25. 1. Minister Transportu i Gospodarki Morskiej 
może wydać decyzję o zastosowaniu na polskich obszarach 
morskich, w stosunku do statków o polskiej przynależności , 
niezbędnych środków, łącznie z zatopieniem lub zniszcze
niem statku, w celu zapobieżenia, ograniczenia lub usunięcia 
poważnego i bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego 
polskim wybrzeżom lub związanym z nimi interesom, po
wstałego na skutek zanieczyszczenia lub zagrożenia zanie
czyszczeniem morza. 

2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, do obcych 
statków znajdujących się na polskich obszarach morskich 
stosuje się odpowiednio postanowienia Międzynarodowej 
konwencji dotyczącej interwencj i na morzu pełnym w razie 
zanieczyszczenia olejami, sporządzonej w Brukseli dnia 29 
listopada 1969 r. (Dz. U. z 1976 r. Nr 35, poz. 207), oraz 
uzupełniającego ją Protokołu dotyczącego interwencji na 
morzu pełnym w razie zanieczyszczenia morza substancjami 
innymi niż olej, sporządzonego w Londynie dnia 2 listopada 
1973 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 24, poz. 116). 

Rozdział 5 

Nadzór nad statkami 

Art. 26. Dyrektor urzędu morskiego może: 

1) w stosunku do statku o przynależności do państwa 
strony Konwencji MAR POL 1973/78: 

a) przeprowadzić, na statku w porcie lub w bazie 
przeładunkowej na morzu, inspekcje w zakresie 
i w trybie przewidzianym wart. 28 oraz kontrole 
książek zapisów olejowych i ładunkowych w celu 
ustalenia, czy ze statku nie dokonano zrzutu szkod
liwych substancji z naruszeniem postanowień Kon 
wencji; wyniki inspekcji ujmuje się w sprawozdaniu, 
które dyrektor przekazuje armatorowi; jeżeli stwier
dzono naruszenie Konwencj i przez statek o obcej 
przynależnośc i , dyrektor urzędu morskiego przekazu
je sprawozdanie również organom państwa przyna
leżności statku, 

b) odmówić statkowi o obcej przynależności zezwole
nia na wejście do portu lub do bazy przeładunkowej 
na morzu albo podjąć działania zapewniające, że 
uprawianie żeglug i tym statkiem nie będzie stanowi
ło istotnego zagrożenia dla środowiska morskiego, 
jeżeli statek nie odpowiada wymaganiom przewi 
dzianym w Konwencji; o odmowie dyrektor urzędu 
morskiego powiadamia konsula lub przedstawiciela 
dyplomatycznego państwa przynależności statku, 
a gdy jest to niemożliwe - inny właściwy organ tego 
państwa, 

c) odmówić statkowi zezwolenia na opuszczenie portu 
do czasu doprowadzenia tego statku do należytego 
stanu technicznego, jeżeli istnieją podstawy do po
dejrzenia, że stan tego statku lub jego wyposażenia 
w istotny sposób odbiega od stanu stwierdzonego 
w posiadanych świadectwach lub gdy statek nie 
posiada ważnych świadectw; dyrektor tego urzędu 
może jednak zezwolić takiemu statkowi na opusz
czenie portu w celu przejścia do najbliższej stoczni 
remontowej, 

2) w stosunku do statków o polskiej przynależności, nieza
leżnie od zastosowania środków przewidzianych w pkt 1 
lit. a) i c), także odmówić dopuszczenia statku do 
żeglugi lub cofnąć świadectwa, jeżeli statek nie spełnia 
wymagań przewidzianych w przepisach ustawy, 

3) w stosunku do statków o przynależności do obcego 
państwa nie będącego stroną Konwencji MARPOL 
1973/78: 

a) przeprowadzić inspekcję statku w celu sprawdzenia, 
czy stan statku odpowiada podstawowym wymaga 
niom Konwencji MARPOL 1973/78; w razie stwier
dzenia, że stan statku nie odpowiada tym wymaga 
niom, a uprawianie żeglugi tym statkiem stanowi 
istotne zagrożenie dla środowiska morskiego, może 
odmówić statkowi zezwolenia na wejście do portu 
lub bazy przeładunkowej , 

b) jeżeli inspekcja jest przeprowadzona w porcie lub 
bazie przeładunkowej, dyrektor urzędu morskiego 
może zarządzić dokonanie na statku odpowiednich 
napraw albo opuszczenie portu lub bazy przeładun
kowej . 

Art. 27. Dyrektor urzędu morskiego może: 

1) zażądać od statku przepływającego przez polskie ob
szary morskie informacji dotyczących identyfikacji, portu 
rejestracji, ostatniego i następnego portu zawinięcia oraz 
innych niezbędnych informacji, w razie uzasadnionego 
podejrzenia, że statek płynąc przez te obszary naruszył 
przepisy ustawy, powodując zanieczyszczenie lub za
grożenie zanieczyszczeniem, 

2) przeprowadzić inspekcję statku przepływającego przez 
polskie obszary morskie, w razie: 

a) uzasadnionego podejrzenia, że naruszył przepisy 
ustawy wskutek zrzutu powodującego lub grożące
go znacznym zanieczyszczeniem morza, 

b) odmowy udzielenia informacji, o których mowa 
w pkt 1, lub jeżeli informacja podana przez statek jest 
w sposób oczywisty różna od stanu faktycznego, 
a okoliczności sprawy uzasadniają taką inspekcję. 

Art. 28. 1. Inspekcja statku o przynależności do paro
stwa strony Konwencji MARPOL 1973/78 powinna być 
ograniczona do sprawdzenia świadectw i innych dokumen
tów przewidzianych w tej Konwencj i. 

2. Inspekcja może być rozszerzona .po sprawdzeniu 
dokumentów, o których mowa w usL 1, wyłącznie gdy: 

1) istnieje uzasadnione podejrzenie, że stan statku lub jego 
wyposażenie odbiega w istotny sposób od stanu stwier
dzonego w jego dokumentach, 

2) treść dokumentów nie jest wystarczająca do potwier
dzenia lub sprawdzenia podejrzanego naruszenia albo 

3) statek nie posiada ważnych świadectw z załącznikami . 

3. Inspekcja nie może wpłynąć na przetrzymywanie 
statku w porcie. 

Rozdział 6 

Zasady postępowania dyrektora urzędu morskiego 

Art. 29. Dyrektor urzędu morskiego jest obowiązany 
przeprowadzić postępowanie, o którym mowa w niniejszym 
rozdziale: 

1) w odniesieniu do statku o polskiej przynależności : 
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a) który spowodował zanieczyszczenie środowiska mo
rskiego lub zagrożenie zanieczyszczeniem, z narusze
niem przepisów ustawy, 

b) na wniosek organu każdego państwa, w razie podej
rzenia naruszenia przepisów ustawy, jeżeli zostały 
zabezpieczone dowody, 

2) w odniesieniu do statku o obcej przynależności, przeby
wającego w porcie polskim lub bazie przeładunkowej, 
który spowodował zanieczyszczenie środowiska mors
kiego lub zagrożen i e zanieczyszczeniem na polskich 
obszarach morskich, naruszając przepisy ustawy. 

Art. 30. Dyrektor urzędu morskiego jest obowiązany 
. przeprowadzić także postępowanie w odniesieniu do statku 
o obcej przynależności , przebywającego w polskim porcie 

·Iub bazie przeładunkowej, na wniosek: 

1) organu każdego państwa, w razie podejrzenia zrzutu 
przez ten statek poza polskim obszarem morskim, jeżeli 
zrzut ten spowodował lub zagroził zanieczyszczeniem na 
jego wodach wewnętrznych, morzu terytorialnym lub 
w wyłącznej strefie ekonomicznej, 

2) organu państwa strony Konwencj i MARPOL 1973/78 
w sprawie takiego zrzutu, niezależnie od miejsca jego 
dokonania. 

Art. 31. Dyrektor urzędu morskiego może wszcząć 
postępowanie, w razie zabezpieczenia dowodów, w od
niesieniu do statku o obcej przynależności, który: 

1) przebywa w porcie polskim lub w bazie przeładunkowej, 
jeżeli spowodował za nieczyszczenie lub zagrożenie za
nieczyszczeniem poza polskimi obszarami morskimi, 
z naruszeniem uznanych norm międzynarodowych, 

2) płynąc po polskim morzu terytorialnym spowodował 
zanieczyszczenie lub zagrożenie zanieczyszczeniem te
go obszaru morza, 

3) płynąc po polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej lub 
morzu terytorialnym, wskutek zanieczyszczenia w wyłą
cznej strefie ekonomicznej, spowodował poważną szko
dę lub zagrożenie poważną szkodą dla wybrzeży albo 
innych istotnych interesów państwa . 

Art. 32. W razie otrzymania wiadomości o: 

1) zanieczyszczeniu morza przez statki, 

2) zatopieniu odpadów lub innych szkodliwych substancji 
ze statków 

- dyrektor urzędu morskiego powinien niezwłocznie pod
jąć czynności w celu wykrycia sprawców i zabezpieczenia 
dowodów. 

Art. 33. Dyrektor urzędu morskiego niezwłocznie za
wiadamia właściwy organ państwa przynależności statku 
i każdego innego zainteresowanego państwa o działaniach 
i środkach podjętych zgodnie z ustawą i przekazuje im 
odpowiednie dokumenty dotyczące tych działań i środków. 

Art. 34. 1. Dyrektor urzędu morskiego w toku po
stępowania : 

:. 1) dopuszcza dowody zgłoszone przez organy innego 
państwa, 

2) ułatwia udział w postępowaniu przedstawicielom właś 
ciwej organizacji międzynarodowej, państwa przynależ 
ności statku oraz każdego państwa dotkniętego zanie 
czyszczen iem morza, 

3) w przypadku określonym wart. 29 pkt 1, może zwrócić 
się do właściwych organów innego państwa o pomoc 
w wyjaśnieniu sprawy, jak również rozpatrywać wnioski 
innych państw w tym zakresie, 

4) w przypadkach określonych wart. 29- 32, może za
trzymać statek, jednak nie dłużej niż to jest konieczne do 
celów postępowania . 

2. Jeżeli postępowanie wykaże naruszenie postano
wień ustawy, z zastrzeżeniem art. 26 pkt 1 lit. c) , statek 
zostanie niezwłocznie zwolniony po wpłaceniu kaucji lub 
złożeniu innego odpowiedniego zabezpieczenia finansowe
go. 

Art. 35. Do postępowania określonego w przepisach 
niniejszego rozdziału stosuje s i ę odpowiedn io przepisy Ko
deksu postępowania administracyjnego. 

Rozdział 7 

Kary pieniężne 

Art . 36. 1. Armatorowi, z którego statku podczas 
przebywania w polskich obszarach morskich dokonano, 
z naruszeniem przepisów ustawy, zanieczyszczenia środowi
ska morskiego, w związku z eksploatacją statku lub zatopie
niem w morzu odpadów i innych substancji - wymierza się 
karę p ieniężną o równowartości do 1 000 000 jednostek 
obliczeniowych, zwanych Specjalnym Prawem Ciągnienia 
(SDR), określanych przez Międzynarodowy Fundusz Walu
towy. 

2. Karze, o której mowa w ust. 1, podlega armator statku 
o polskiej przynależności, z którego dokonano, z narusze
niem przepisów ustawy, zanieczyszczen ia środowiska mors
kiego poza polskimi obszarami morskim i, w związku z eks
ploatacją statku lub zatopieniem w morzu odpadów albo 
innych substancji, bez wymaganego zezwolenia lub wbrew 
jego warunkom. 

Art. 37. Jeżeli kapitan lub inny członek załogi statku 
nie wykonując, ciążących na nim z mocy prawa, obowiąz
ków: 

1) nie dba o zdatność statku do żeglugi lub innej działalno
ści na morzu w zakresie zapobiegania zanieczyszczaniu 
morza, 

2) nie prowadzi książki zapisów olejowych lub ładun
kowych, 

3) nie zgłasza statku do przeglądu lub inspekcji , utrudnia 
bądź uniemożliwia przegląd lub inspekcję w zakresie 
przewidzianym w Konwencji MAR POL 1973/78, 

4) powoduje zanieczyszczen ie morza, 

5) nie składa meldunku o zauważonym zanieczyszczeniu 
albo sprawozdania o wypadku zagrożenia zanieczysz
czeniem lub zanieczyszczenia środowiska morskiego, 

6) nie podejmuje koniecznych środków w celu zapobiega
nia zanieczyszczaniu, ograniczenia lub usunięcia zanie
czyszczenia środowiska morskiego, będącego skutkiem 
wypadku, 

7) nie przekazuje, na żądanie właściwych organów, infor
macji w przypadkach przewidzianych wart. 27, 

8) nie zdaje w porcie lub w stoczn i remontowej pozostało 
ści substancji szkodliwych do urządzeń lądowych, jeżeli 
objętość pozostałych na statku substancji szkodliwych 
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przekracza pojemność urządzeń statkowych, przy 
uwzględnieniu techn icznych urządzeń do nieszkodliwe
go ich usuwania, 

9) nie zgłasza organom inspekcyjnym zdarzeń wpływają
cych poważnie na stan techn iczny statku, jego urządzeń 
lub wyposażen ia, powodujących zagrożenie dla środo
wiska morskiego, 

podlega karze pieniężnej do wysokości nie przekraczającej 

dwudziestokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagro
dzenia w gospodarce narodowej za rok poprzedzający, 

ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycz
nego. 

Art. 38. Właściwość organów oraz tryb wymierzania 
i śc iągania kar pieniężnych z tytułu naruszenia przepisów, 
o których mowa wart. 36 i 37, oraz sposób wykorzystania 
kwot ściągniętych z tytułu kar pieniężnych regulują przepisy 
ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich 
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. 
Nr 32, poz. 131, z 1994 r. Nr 27, poz. 96 i z 1995 r. Nr 7, 
poz. 31) . 

Rozdział 8 

Zmiany w przepisach obowiązujących i przepisy 
końcowe 

Art. 39. W ustawie z dnia 24 października 1974 r. 
- Prawo wodne (Dz. U. Nr 38, poz. 230, z 1980 r. Nr 3, poz. 
6, z 1983 r. Nr 44, poz. 201, z 1989 r. Nr 26, poz. 139 i Nr 35, 
poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 39, poz. 222, z 1991 r. 
Nr 32, poz. 131 i Nr 77, poz. 335, z 1993 r. Nr 40, poz. 183 
oraz z 1994 r. Nr 27, poz. 96) wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) art. 7 otrzymuje brzmien ie: 

" Art. 7. 1. Przepisy ustawy stosuje się do wód śród
lądowych. 

2. Przepisy ustawy stosuje s ię również do 
morskich wód wewnętrznych i morza tery 
torialnego w zakresie ochrony przed zanie
czyszczan iem ze źródeł lądowych i ochrony 
przed powodzią, a w pozostałym zakresie 
- w wypadkach w niej określonych . "; 

2) wart. 64 w ust. 1 skreśla się wyrazy "morskich oraz na 
statkach". 

Art. 40. W ustawie z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach 
morskich Rzeczypospol itej Polskiej i administracji morskiej 
(Dz. U. Nr 32, poz. 131 , z 1994 r. Nr 27, poz. 96 i z 1995 r. 
Nr 7, poz. 31) wprowadza się następujące zmiany: 

1) wart. 55 dodaje się ust. 3 w brzmieniu : 

,,3. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się w przypadkach 
określonych w przepisach o zapobieganiu zanieczy
szczaniu morza przez statki ."; 

2) art. 60 otrzymuje brzmienie: 

" Art. 60. Ściągnięte kwoty z tytułu kar pieniężnych są 
przychodami środków specjalnych będących 
w dyspozycji Ministra Transportu i Gospoda
rki Morskiej, z przeznaczeniem na ochronę 
środowiska morskiego i żywych zasobów mo
rza ." 

Art. 41. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesię 

cy od dn ia ogłoszenia . 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej : L. Wałęsa 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 4 kwietnia 1995 r. 

w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa oraz 
sposobów ich realizacji. 

Na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 29 grudnia 
1993 r. o utworzen iu Agencj i Restrukturyzacji i Modernizacji 
Roln ictwa (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 80, poz. 369 i Nr 
98, poz. 473) zarządza się, co następuje : 

§ 1. Agencja Restrukturyzacj i i Modernizacji Rolnictwa, 
zwana dalej "Agencją" , udziela pomocy finansowej na 
realizację inwestycji w rolnictwie, przetwórstwie rolno -spo
żywczym i usługach dla rolnictwa, mających na celu : 

1) poprawę efektywności produkcji polegającą w szcze
gólności na zmniejszeniu kosztów wytwarzania, 

2) lepsze wykorzystan ie zasobów pracy, 

3) tworzenie bazy surowcowej upraw przemysłowych , 

4) poprawę jakośc i produkcji żywnościowej, 

5) zwiększenie oferty towarowej i usługowej oraz jej lepsze 
dostosowanie do potrzeb rynku krajowego i rynków 
zagran icznych, 

6) ograniczenie uciążliwości dla środowiska . 

§ 2. Pomocą finansową ze strony Agencj i objęte są 




