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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 30 maja 2001 r.

w sprawie bezpieczeƒstwa i higieny pracy przy budowie i przebudowie oraz remoncie jednostek p∏ywajà-
cych.

Na podstawie art. 23715 § 2 Kodeksu pracy zarzàdza
si´, co nast´puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla wymagania bezpie-
czeƒstwa i higieny pracy przy budowie i przebudowie
oraz remoncie jednostek p∏ywajàcych.

2. Przepisów rozporzàdzenia nie stosuje si´ do jed-
nostek p∏ywajàcych o nap´dzie jàdrowym.

§ 2. 1. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o jedno-
stce p∏ywajàcej — nale˝y przez to rozumieç statek mor-
ski i Êródlàdowy budowany i przebudowywany lub re-
montowany oraz jednostki lub obiekty p∏ywajàce spe-
cjalnego przeznaczenia.

2. Remont jednostki p∏ywajàcej obejmuje:

1) prace konserwacyjne i modernizacyjne,

2) naprawy gwarancyjne i mi´dzy rejsami,

3) przeglàdy i naprawy w celu uzyskania odpowied-
niej klasy od instytucji klasyfikacyjnej.

3. Pracami szczególnie niebezpiecznymi przy budo-
wie i przebudowie oraz remoncie jednostek p∏ywajà-
cych, w rozumieniu ogólnych przepisów bezpieczeƒ-
stwa i higieny pracy, sà prace wykonywane w warun-
kach szczególnego zagro˝enia dla zdrowia i ˝ycia pra-
cowników, podczas których istnieje niebezpieczeƒstwo
wybuchu gazu, uduszenia, poparzenia, zatrucia, pora-
˝enia pràdem elektrycznym, napromieniowania sub-
stancjami radioaktywnymi, utoni´cia lub upadku z du-
˝ej wysokoÊci.

§ 3. Je˝eli instrukcje obs∏ugi maszyn, urzàdzeƒ i na-
rz´dzi stosowanych przy budowie i przebudowie oraz
remoncie jednostek p∏ywajàcych okreÊlajà szczególne
wymagania w zakresie bezpieczeƒstwa i higieny pracy,
nale˝y stosowaç si´ do postanowieƒ tych instrukcji.

Rozdzia∏ 2

Ogólne zasady bezpieczeƒstwa i higieny pracy

§ 4. 1. Jednostki p∏ywajàce podczas budowy i prze-
budowy oraz remontu powinny mieç zapewnionà ∏àcz-
noÊç z pogotowiem ratunkowym, stra˝à po˝arnà, s∏u˝-
bà bezpieczeƒstwa i higieny pracy oraz s∏u˝bà dyspo-
zytorskà.



Dziennik Ustaw Nr 73 — 5483 — Poz. 770

2. Pracodawca ustala wykaz komórek organizacyj-
nych oraz jednostek gospodarczych, dzia∏ajàcych na
terenie zak∏adu, w których powinny znajdowaç si´ pla-
ny rozmieszczenia jednostek p∏ywajàcych.

§ 5. 1. Przed przystàpieniem do budowy i przebu-
dowy oraz remontu nale˝y opracowaç dokumentacj´
rozmieszczenia na jednostce p∏ywajàcej:
1) sprz´tu przeciwpo˝arowego,
2) dróg ewakuacyjnych i sygnalizacji,
3) tymczasowych instalacji elektroenergetycznych,

wodnych, gazów technicznych, wentylacji i ogrze-
wania jednostki.

2. Przed przystàpieniem do remontu jednostki p∏y-
wajàcej dokumentacj´, o której mowa w ust. 1, nale˝y
opracowaç nie póêniej ni˝ na 24 godziny przed rozpo-
cz´ciem prac.

§ 6. 1. Na ka˝dym trapie burtowym lub przy samej
burcie jednostki p∏ywajàcej b´dàcej w budowie i prze-
budowie oraz w remoncie powinny byç umieszczone
ko∏a ratunkowe z linkami.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy jednostek p∏ywajàcych
budowanych i przebudowywanych oraz remontowa-
nych w doku.

§ 7. Prace ucià˝liwe dla otoczenia powinny byç wy-
konywane na zmianach o najmniejszej liczbie pracow-
ników.

§ 8. 1. Rejon prac szczególnie niebezpiecznych na-
le˝y odpowiednio oznakowaç. 

2. Przed przystàpieniem do prac, o których mowa
w ust. 1, osoba kierujàca bezpoÊrednio tymi pracami
obowiàzana jest uzgodniç z osobà kierujàcà budowà
i przebudowà oraz remontem czas, termin i sposób wy-
konania tych prac oraz zapewniç nadzór nad ich prze-
biegiem.

§ 9. Po zakoƒczeniu zmiany roboczej osoba bezpo-
Êrednio kierujàca pracami powinna sprawdziç, czy
wszyscy pracownicy opuÊcili swoje stanowiska pracy.

§ 10. 1. IloÊç materia∏ów sk∏adowanych na jednost-
ce p∏ywajàcej, przeznaczonych do jej budowy i przebu-
dowy oraz remontu, powinna byç ograniczona do nie-
zb´dnego minimum; iloÊç i miejsce sk∏adowania tych
materia∏ów ustala osoba kierujàca budowà, przebudo-
wà lub remontem.

2. Odpady materia∏owe i inne zb´dne przedmioty
powinny byç usuwane z jednostki p∏ywajàcej bezpo-
Êrednio po zakoƒczeniu okreÊlonej pracy, a najpóêniej
po zakoƒczeniu zmiany roboczej.

§ 11. 1. Maszyny i inne narz´dzia pracy na jednost-
kach p∏ywajàcych powinny byç umieszczane w sposób
uniemo˝liwiajàcy ich samoistne przemieszczanie si´.

2. Niedozwolone jest pozostawianie materia∏ów,
odpadów, narz´dzi pracy i oprzyrzàdowania na ruszto-
waniach:
1) w pobli˝u otworów i luków niezabezpieczonych

zr´bnicami,

2) na kraw´dziach pok∏adów,

3) w miejscach, w których mog∏yby stanowiç zagro˝e-
nie dla ˝ycia lub zdrowia pracowników.

§ 12. 1. Przed wydaniem pracownikowi oprzyrzàdo-
wania i narz´dzi zasilanych energià elektrycznà nale˝y
ka˝dorazowo sprawdziç ich sprawnoÊç eksploatacyjnà
oraz stan bezpieczeƒstwa przeciwpora˝eniowego.

2. Oprzyrzàdowanie i narz´dzia, o których mowa
w ust. 1, powinny byç poddawane okresowej kontroli
stanu technicznego, zgodnie z wymaganiami produ-
centa i Polskich Norm oraz z instrukcjà bezpieczeƒstwa
i higieny pracy.

3. Napraw´ oprzyrzàdowania i narz´dzi,  o których
mowa w ust. 1, powinni przeprowadzaç wy∏àcznie pra-
cownicy posiadajàcy odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia do dokonywania tych napraw.

§ 13. Niedozwolone jest dokonywanie napraw ma-
szyn i urzàdzeƒ technicznych znajdujàcych si´ w ruchu,
b´dàcych pod ciÊnieniem lub pod napi´ciem pràdu
elektrycznego.

§ 14. Przed zamkni´ciem w∏azów lub nape∏nieniem
zbiorników nale˝y upewniç si´, czy w zbiornikach nie
ma osób, zb´dnych przedmiotów lub zanieczyszczeƒ.

§ 15. W pobli˝u wejÊç na jednostk´ p∏ywajàcà po-
winny znajdowaç si´ nosze lub inne urzàdzenia tech-
niczne przeznaczone do transportu pionowego osób
poszkodowanych w razie wypadku.

§ 16. 1. W pomieszczeniach jednostek p∏ywajàcych
powinna byç zapewniona skuteczna wentylacja
i ogrzewanie.

2. W pomieszczeniach, w których nie mo˝na zapew-
niç ze wzgl´dów technicznych skutecznej wentylacji
lub ogrzewania, nale˝y zaopatrzyç pracowników w nie-
zb´dne Êrodki ochrony indywidualnej.

§ 17. 1. OÊwietlenie na jednostce p∏ywajàcej powin-
no zapewniç dostatecznà widocznoÊç stanowisk pracy,
przejÊç, progów, stopni, uskoków, zag∏´bieƒ, otworów
i innych przeszkód oraz miejsc niebezpiecznych.

2. Rodzaj oÊwietlenia oraz rozmieszczenie punktów
Êwietlnych nie powinny powodowaç olÊnienia wzroku
pracownika.

Rozdzia∏ 3

Prace po˝arowo niebezpieczne

§ 18. Pracodawca powinien budowaç i przebudowy-
waç oraz remontowaç jednostki p∏ywajàce, z uwzgl´d-
nieniem przepisów o ochronie przeciwpo˝arowej.

§ 19. Wykonywanie prac po˝arowo niebezpiecz-
nych okreÊlonych w instrukcjach mo˝e byç prowadzo-
ne tylko na podstawie pisemnej zgody osoby kierujàcej
budowà i przebudowà oraz remontem jednostki p∏ywa-
jàcej, zamieszczonej w ksià˝ce prac po˝arowo niebez-
piecznych zawierajàcej informacj´ o niezb´dnych spo-
sobach i Êrodkach zabezpieczenia przeciwpo˝arowego.
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§ 20. 1. Forma i sposób prowadzenia ksià˝ki prac
po˝arowo niebezpiecznych powinny byç zgodne
z przepisami o ochronie przeciwpo˝arowej.

2. W ksià˝ce prac po˝arowo niebezpiecznych
w szczególnoÊci nale˝y zamieÊciç:

1) termin i miejsce wykonania pracy,

2) liczb´ zatrudnionych osób,

3) nazwisko osoby kierujàcej pracà,

4) zgod´ kierownika budowy i przebudowy oraz re-
montu na rozpocz´cie prac po˝arowo niebezpiecz-
nych,

5) sposoby zabezpieczenia przeciwpo˝arowego,

6) potwierdzenie przyj´cia do wiadomoÊci warunków
wykonywania przez wykonawców okreÊlonej pra-
cy,

7) informacj´ wykonawcy o zakoƒczeniu pracy,

8) uwagi s∏u˝b kontrolnych.

§ 21. Osoby zatrudnione przy budowie i przebudo-
wie oraz remoncie jednostek p∏ywajàcych powinny zo-
staç przeszkolone z zakresu ochrony przeciwpo˝aro-
wej.

Rozdzia∏ 4

Transport wewnàtrzzak∏adowy

§ 22. 1. Ruch samochodów osobowych na terenie
zak∏adu prowadzàcego budow´ i przebudow´ oraz re-
mont jednostek p∏ywajàcych powinien zostaç ograni-
czony do niezb´dnego minimum.

2. Szczegó∏owe zasady korzystania z dróg na tere-
nie zak∏adu i wewnàtrz pomieszczeƒ produkcyjnych
okreÊla instrukcja bezpieczeƒstwa i higieny pracy opra-
cowana przez pracodawc´.

§ 23. 1. Ciàgi komunikacyjne na jednostce p∏ywajà-
cej powinny byç wyznaczane i rozbudowywane na bie-
˝àco w miar´ post´pu prac przy budowie i przebudo-
wie oraz remoncie, zgodnie z dokumentacjà konstruk-
cyjnà tej jednostki.

2. Otwarte luki o zr´bnicach ni˝szych ni˝
0,75 m oraz inne otwory znajdujàce si´ na jednostce
p∏ywajàcej powinny byç zabezpieczone zgodnie z od-
r´bnymi przepisami.

§ 24. 1. Nabrze˝a, przy których prowadzona jest bu-
dowa i przebudowa oraz remont jednostek p∏ywajà-
cych, powinny byç wyposa˝one w drabinki zejÊciowe,
si´gajàce co najmniej 0,5 m poni˝ej najni˝szego pozio-
mu wody i rozmieszczone wzgl´dem siebie w odleg∏o-
Êci nieprzekraczajàcej 50 m, oraz w ko∏a ratunkowe
z linkà asekuracyjnà, rozmieszczone nie rzadziej ni˝ co
50 m.

2. Kraw´dzie doków i pochylni w miejscach, w któ-
rych ró˝nica poziomów przekracza 1 m, powinny byç
zabezpieczone odpowiednimi barierkami.

§ 25. 1. Schodnie, trapy, drabiny i pomosty, ∏àczàce
jednostk´ p∏ywajàcà z làdem lub pomi´dzy jednostka-
mi, powinny byç wykonane zgodnie z dokumentacjà
technicznà. Dopuszczalne obcià˝enie trapów i pomo-
stów powinno byç oznakowane w sposób trwa∏y,
na widocznym miejscu.

2. Ka˝da budowana i przebudowywana oraz remon-
towana jednostka p∏ywajàca, której d∏ugoÊç przekracza
30 m, powinna posiadaç co najmniej dwa po∏àczenia
komunikacyjne z làdem lub innà jednostkà p∏ywajàcà.

§ 26. Nawierzchnie placów nabrze˝y i stanowisk
przeznaczonych do prac monta˝owych i sk∏adowania
materia∏ów powinny byç utwardzone oraz wyposa˝o-
ne w tablice informujàce o ich maksymalnym dopusz-
czalnym obcià˝eniu.

§ 27. 1. Przy obs∏udze urzàdzeƒ transportowych
mogà byç zatrudnione tylko osoby majàce odpowied-
nie kwalifikacje i aktualne uprawnienia do obs∏ugi da-
nego urzàdzenia.

2. CzynnoÊci hakowego mo˝e wykonywaç pracow-
nik posiadajàcy aktualne uprawnienia i odzie˝ roboczà
lub ochronnà odpowiednio oznakowanà.

3. Kierowca platformy samobie˝nej poruszajàcej
si´ po terenie zak∏adu powinien posiadaç upowa˝nie-
nie pracodawcy oraz co najmniej kwalifikacje kierowcy
uprawniajàce do prowadzenia samochodów ci´˝aro-
wych o dopuszczalnej masie ca∏kowitej przekraczajàcej
3,5 t.

4. Kierowca pojazdów mechanicznych przeznaczo-
nych do przewozu ∏adunków w pakietach lub pojemni-
kach powinien posiadaç co najmniej kwalifikacje kie-
rowcy uprawniajàce do prowadzenia pojazdów o do-
puszczalnej masie ca∏kowitej nieprzekraczajàcej 3,5 t.

5. Kierowca ˝urawia samojezdnego powinien po-
siadaç kwalifikacje okreÊlone w ust. 3 oraz uprawnienia
do obs∏ugi dêwignic.

§ 28. Urzàdzenia transportowe nale˝y zabezpieczaç
przed ich samoczynnym uruchomieniem przez osoby
nieupowa˝nione.

§ 29. Dêwignica, w której kabina operatora jest usy-
tuowana na wysokoÊci co najmniej 30 m od poziomu
ustawienia dêwignicy, powinna byç wyposa˝ona w po-
mocniczy dêwig osobowy.

§ 30. 1. Przemieszczenie ∏adunków za pomocà
dêwignicy powinno odbywaç si´ za pomocà atestowa-
nych zawiesi niewykazujàcych objawów zu˝ycia lub
uszkodzenia, odpowiednio dobranych do masy
i kszta∏tu przemieszczanych ∏adunków.

2. Maksymalne obcià˝enie zawiesi po∏àczonych ze
sobà za pomocà szakli nie mo˝e przekroczyç najwy˝-
szego, dopuszczalnego obcià˝enia roboczego najs∏ab-
szego zawiesia.

3. Stan techniczny lin i ∏aƒcuchów, zawiesi i podno-
Êników oraz uchwytów i ∏àczników powinien byç, przed
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ich wydaniem u˝ytkownikowi, sprawdzany ka˝dorazo-
wo przez wydajàcego. Kryteria oceny stanu technicz-
nego powinny byç zgodne z instrukcjà bezpieczeƒstwa
i higieny pracy lub dokumentacjà techniczno-ruchowà
producenta.

4. Niedozwolone jest:

1) wciskanie w rozwarcie haka zawiesi i ∏aƒcuchów,

2) wykonywanie jednoci´gnowych zawiesi z lin
wspó∏zwitych.

§ 31. 1. Zawiesia nale˝y mocowaç do podnoszo-
nych przedmiotów przez opasanie, za pomocà uchwy-
tów, szakli lub z zastosowaniem haków.

2. W miejscach styku z ostrymi kraw´dziami zawie-
sia powinny byç chronione podk∏adkami zabezpiecza-
jàcymi liny lub ∏aƒcuchy przed ewentualnym uszkodze-
niem.

3. ̧ aƒcuchy lub liny opasujàce ∏adunek nale˝y uk∏a-
daç bez w´z∏ów i przekr´ceƒ. Zagi´cia zawiesia linowe-
go powinny byç oddalone od koƒca p´tli mocujàcej co
najmniej o 0,3 m i znajdowaç si´ poza splotem liny.

4. Rodzaj i d∏ugoÊç zawiesi u˝ywanych przy pra-
cach transportowych powinny byç zgodne z instrukcjà
bezpieczeƒstwa i higieny pracy.

§ 32. Niedozwolone jest u˝ytkowanie w transporcie
pojemników, palet i innych urzàdzeƒ ∏adunkowych,
które nie posiadajà wymaganych i wa˝nych atestów.

§ 33. Podnoszenie i obracanie sekcji kad∏uba lub in-
nych elementów wielkogabarytowych oraz praca ze-
spo∏owa dêwignic powinny byç wykonywane pod nad-
zorem osoby bezpoÊrednio kierujàcej tymi pracami.

§ 34. Praca dêwignic usytuowanych na zewnàtrz
pomieszczeƒ, w temperaturze poni˝ej minus 20°C, mo-
˝e byç wykonywana tylko w sytuacjach wyjàtkowych,
za zgodà pracodawcy.

§ 35. Przy wykonywaniu operacji odwracania sekcji
kad∏uba ∏àczna masa podnoszonego ∏adunku i oprzy-
rzàdowania transportowego nie powinna przekraczaç
80% dopuszczalnego udêwigu pojedynczej dêwignicy
lub dopuszczalnego sumarycznego udêwigu dêwignic
przy pracy zespo∏owej.

§ 36. 1. Przy przemieszczeniu sekcji kad∏uba ∏àczna
masa podnoszonego ∏adunku i oprzyrzàdowania trans-
portowego nie mo˝e przekraczaç:

1) 90% dopuszczalnego ∏àcznego udêwigu, jeÊli ope-
racj´ wykonujà suwnice pracujàce zespo∏owo,

2) 85% dopuszczalnego ∏àcznego udêwigu, jeÊli ope-
racj´ wykonujà ˝urawie pracujàce zespo∏owo.

2. U˝ycie dêwignic o ró˝nych jednostkowych do-
puszczalnych udêwigach do podnoszenia zespo∏owe-
go wymaga zgody osoby nadzorujàcej prac´ dêwignic
zak∏adowych.

§ 37. 1. ̊ urawie p∏ywajàce mogà byç u˝yte do pod-
noszenia zespo∏owego, jeÊli szybkoÊç wiatru nie prze-

kracza 5 m/s, a pontony tych ˝urawi zosta∏y umocowa-
ne w sposób uniemo˝liwiajàcy ich ruchy poprzeczne
i wzd∏u˝ne wzgl´dem siebie.

2. Podczas pracy zespo∏owej dêwigów p∏ywajàcych
nale˝y w rejonie ich pracy wstrzymaç wszelki ruch in-
nych jednostek p∏ywajàcych.

§ 38. Przemieszczanie ∏adunków przy zastosowa-
niu zespo∏owej pracy dêwignic jest dozwolone pod
warunkiem u˝ycia odpowiedniej trawersy oraz prze-
strzegania wymagaƒ dozoru technicznego w tym za-
kresie.

§ 39. 1. Manewr transportowania ∏adunku powi-
nien byç odpowiednio sygnalizowany.

2. Rusztowania i inne elementy, znajdujàce si´
w pobli˝u podnoszonego lub opuszczanego ∏adunku,
nie mogà znajdowaç si´ w odleg∏oÊci mniejszej ni˝
1 m od obwodu okr´gu, jaki mo˝e zatoczyç najbardziej
wysuni´ty element tego ∏adunku.

§ 40. 1. R´czne naprowadzanie zawieszonego na
dêwignicy elementu konstrukcyjnego jest dopuszczal-
ne wy∏àcznie przy jego montowaniu i tylko w ostatniej
fazie transportu.

2. CzynnoÊci, o których mowa w ust. 1, oraz wcho-
dzenie pod lub na przedmiot zawieszony na dêwignicy,
a tak˝e sposób zabezpieczenia pracowników podczas
tych czynnoÊci powinny byç zgodne z instrukcjà bez-
pieczeƒstwa i higieny pracy.

§ 41. 1. Obowiàzek zabezpieczenia transporto-
wanych przedmiotów przed przesuni´ciem, przewró-
ceniem lub wypadni´ciem spoczywa na kierowcy
i osobie kierujàcej pracami transportowymi.

2. Ârodki transportu ko∏owego przewo˝àce ele-
menty, których rozmiary powodujà przekroczenie
skrajnych obrysów dróg wewnàtrzzak∏adowych, po-
winny byç pilotowane i oznakowane w sposób zapew-
niajàcy bezpieczeƒstwo transportu.

§ 42. 1. Haki i zaczepy nale˝y mocowaç wy∏àcznie
do uchwytów i otworów przewidzianych do tego celu
w konstrukcji przedmiotu podnoszonego lub w kad∏u-
bie jednostki p∏ywajàcej.

2. Uchwyty noÊne s∏u˝àce do transportu, monta˝u,
dociàgania sekcji i wieszania wciàgników powinny byç
atestowane, a wielkoÊç dopuszczalnego obcià˝enia po-
winna byç na nich oznakowana w sposób widoczny
i trwa∏y.

3. Spawanie uchwytów noÊnych, o których mowa
w ust. 2, mo˝e byç wykonane przez spawacza posiada-
jàcego odpowiednie uprawnienia. Obok spawu powin-
ny byç zamieszczone w sposób widoczny i trwa∏y zna-
ki rozpoznawcze spawacza oraz osoby odbierajàcej
prac´ wykonanà przez spawacza.

§ 43. Transport na jednostk´ p∏ywajàcà elementów
wyposa˝enia, których wysokoÊç przekracza wysokoÊç
podnoszenia ˝urawia u˝ytego do tej operacji, jest do-
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puszczalny pod warunkiem zastosowania odpowied-
niego oprzyrzàdowania zgodnie z instrukcjà bezpie-
czeƒstwa i higieny pracy.

Rozdzia∏ 5

Praca na wysokoÊci

§ 44. Sposób monta˝u i demonta˝u oraz zasady
eksploatacji rusztowaƒ s∏u˝àcych do celów monta˝o-
wych lub transportowych na jednostce p∏ywajàcej b´-
dàcej w budowie i przebudowie oraz remoncie okreÊla
dokumentacja techniczna tych rusztowaƒ.

§ 45. Rusztowania o wysokoÊci co najmniej 1 m
oraz rusztowania s∏u˝àce do montowania i transportu
ci´˝kich konstrukcji, niezale˝nie od ich wysokoÊci, po-
winny byç dopuszczone do eksploatacji po uprzednim
sprawdzeniu prawid∏owoÊci ich wykonania i monta˝u
przez zak∏adowy nadzór techniczny.

§ 46. Na rusztowaniach w pobli˝u przejÊç, w miej-
scach dobrze widocznych, powinny byç wywieszone
tablice informujàce o dopuszczeniu rusztowania do
eksploatacji oraz o wielkoÊci maksymalnego dopusz-
czalnego obcià˝enia ich pomostów.

§ 47. Odleg∏oÊç pomostu rusztowania od kad∏uba
jednostki p∏ywajàcej lub innej konstrukcji nie powinna
przekraczaç 0,1 m.

§ 48. Niedozwolony jest monta˝ i demonta˝ ruszto-
waƒ zewn´trznych na jednostkach p∏ywajàcych:

1) podczas burzy i przy wietrze o sile powy˝ej 5° w ska-
li Beauforta (10 m/s),

2) w czasie g´stej mg∏y, go∏oledzi, ciàg∏ych opadów
deszczu i Êniegu.

§ 49. Przy budowie i przebudowie oraz remoncie
jednostki p∏ywajàcej niedozwolone jest stosowanie
rusztowaƒ wiszàcych o konstrukcji noÊnej wykonanej
z drewna lub lin.

§ 50. Przy budowie i przebudowie oraz remoncie
jednostki p∏ywajàcej w uzasadnionych sytuacjach do-
puszcza si´ stosowanie koszy i pomostów podwiesza-
nych na haku ˝urawia lub ci´gnach w∏asnych, zgodnie
z instrukcjà bezpieczeƒstwa i higieny pracy oraz we-
d∏ug zasad ustalonych przez w∏aÊciwy terenowo organ
dozoru technicznego.

§ 51. Przy pracach wykonywanych z u˝yciem ∏awek
bosmaƒskich nale˝y stosowaç sprz´t chroniàcy przed
upadkiem z wysokoÊci i utoni´ciem, a w szczególnoÊci
stosowaç: liny asekuracyjne, szelki bezpieczeƒstwa,
kamizelki wypornoÊciowe i inne urzàdzenia zabezpie-
czajàce.

§ 52. 1. Rusztowanie p∏ywajàce mo˝e byç dopusz-
czone do eksploatacji po uzyskaniu karty bezpieczeƒ-
stwa w∏aÊciwego urz´du morskiego.

2. Rusztowanie powinno byç zamocowane w spo-
sób wykluczajàcy mo˝liwoÊç odsuni´cia si´ jednostki
p∏ywajàcej od burty.

3. Niedozwolone jest przebywanie osób na pomo-
stach roboczych rusztowania w czasie jego przemiesz-
czania.

§ 53. Niedozwolone jest wykonywanie prac z u˝y-
ciem koszów, ∏awek bosmaƒskich oraz rusztowaƒ za-
wieszonych lub ustawionych na zewnàtrz kad∏uba jed-
nostki p∏ywajàcej:

1) podczas burzy lub przy wietrze o sile powy˝ej 5°
w skali Beauforta (10 m/s),

2) w temperaturze poni˝ej minus 10°C,

3) w czasie g´stej mg∏y, go∏oledzi, ciàg∏ych opadów
deszczu lub Êniegu.

Rozdzia∏ 6

Instalacje energetyczne oraz gazów technicznych

§ 54. 1. Elementy s∏u˝àce do ∏àczenia poszczegól-
nych instalacji energetycznych oraz instalacji gazów
technicznych powinny ró˝niç si´ sposobem ∏àczenia,
w celu zabezpieczenia przed niezamierzonym przy∏à-
czeniem do sieci b´dàcej pod innym napi´ciem lub
mylnym po∏àczeniem z∏àczy instalacji tlenowej, acety-
lenowej lub spr´˝onego powietrza.

2. Rurociàgi i armatura instalacji gazów technicz-
nych, pary i wody powinny byç oznaczone zgodnie
z wymaganiami Polskich Norm.

3. G∏ówne zawory odcinajàce dop∏yw gazów tech-
nicznych na jednostk´ p∏ywajàcà po zakoƒczeniu pracy
ka˝dorazowo powinny byç zamykane.

§ 55. 1. Tymczasowe instalacje elektryczne na jed-
nostce p∏ywajàcej powinny odpowiadaç warunkom
ochrony przeciwpora˝eniowej, przewidzianym dla
urzàdzeƒ o napi´ciu do 1 kV.

2. Jednostka p∏ywajàca powinna posiadaç oprócz
oÊwietlenia ogólnego oÊwietlenie awaryjne i ewakuacyj-
ne z w∏asnym êród∏em zasilania, w∏àczajàce si´ automa-
tycznie w razie zaniku napi´cia oÊwietlenia ogólnego.

3. W ka˝dym wypadku stosowania urzàdzeƒ i insta-
lacji tymczasowych, zasilanych pràdem zmiennym
o napi´ciu do 24 V, nale˝y oceniç, czy w danych warun-
kach nie istnieje koniecznoÊç stosowania niezb´dnego
dodatkowego zabezpieczenia.

4. Do zasilania elektrycznych narz´dzi i przyrzàdów
monta˝owych, obrabiarek oraz urzàdzeƒ u˝ywanych
do budowy i przebudowy oraz remontu jednostek p∏y-
wajàcych dopuszcza si´ stosowanie napi´cia przekra-
czajàcego 24 V, pod warunkiem spe∏nienia wymagaƒ
ochrony przeciwpora˝eniowej, o których mowa
w ust. 1.

§ 56. 1. Przewody elastyczne, ∏àczàce tymczasowe
instalacje znajdujàce si´ na jednostce p∏ywajàcej z roz-
dzielniami na làdzie, powinny mieç taki zapas d∏ugoÊci,
aby podczas przechy∏ów jednostki p∏ywajàcej i jej ru-
chów spowodowanych p∏ywami nie nastàpi∏o zerwa-
nie tych elastycznych po∏àczeƒ.
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2. Tymczasowe instalacje elektroenergetyczne po-
winny byç oznakowane w sposób widoczny i trwa∏y za
pomocà tabliczek znamionowych, opasek metalowych
lub w inny sposób.

3. Uruchomienie i eksploatacja tymczasowych in-
stalacji elektroenergetycznych oraz gazów technicz-
nych na jednostkach p∏ywajàcych powinny odbywaç
si´ pod nadzorem pracownika uprawnionego do ich
obs∏ugi.

4. Rozdzielacze tlenu i acetylenu, przewody oraz
punkty czerpania spr´˝onego powietrza na jednostce
p∏ywajàcej powinny byç tak rozmieszczone, aby nie
utrudnia∏y swobodnego i bezpiecznego poruszania si´
pracowników po tej jednostce.

§ 57. 1. Umieszczenie na jednostce p∏ywajàcej ga-
zów palnych i tlenu w butlach jest dopuszczalne wy-
∏àcznie w czasie prób jednostki w morzu oraz w wypad-
kach awaryjnych, za zgodà pracodawcy.

2. U˝ycie gazów palnych i tlenu w butlach w czasie
prób jednostki w morzu lub w wypadkach awaryjnych
wymaga okreÊlenia Êrodków koniecznych do zapew-
nienia bezpieczeƒstwa i higieny pracy.

Rozdzia∏ 7

Stosowanie urzàdzeƒ wytwarzajàcych promieniowa-
nie

§ 58. 1. Prace przy u˝yciu izotopów promieniotwór-
czych, urzàdzeƒ laserowych oraz aparatury rentge-
nowskiej powinny byç nadzorowane przez odpowied-
nio przeszkolone osoby, odpowiedzialne za stan ochro-
ny przed promieniowaniem jonizujàcym, zgodnie z od-
r´bnymi przepisami.

2. W przypadku jednoczesnego wykonywania w kil-
ku miejscach prac, o których mowa w ust. 1, nadzór po-
winien byç zapewniony we wszystkich miejscach wy-
konywania tych prac.

3. BezpoÊrednio przed przystàpieniem do prac przy
u˝yciu substancji promieniotwórczych i urzàdzeƒ wy-
twarzajàcych promieniowanie oraz w obszarach wy-
st´powania promieniowania o nat´˝eniu niebezpiecz-
nym dla organizmu ludzkiego osoba nadzorujàca pra-
c´ jest obowiàzana poinformowaç pracowników o za-
gro˝eniach, jakie mogà wystàpiç podczas wykonywa-
nia tych prac, oraz o niezb´dnych Êrodkach ochrony
i sposobie ich stosowania.

§ 59. 1. Urzàdzenie zawierajàce izotopy promienio-
twórcze z chwilà pobrania z miejsca przechowywania
powinno znajdowaç si´ pod nadzorem pracownika wy-
znaczonego spoÊród sta∏ej obs∏ugi tego urzàdzenia.

2. Transport wewnàtrzzak∏adowy urzàdzeƒ zawie-
rajàcych izotopy promieniotwórcze powinien odbywaç
si´ zgodnie z instrukcjà bezpieczeƒstwa i higieny pra-
cy, z zachowaniem szczególnej ostro˝noÊci i pod nad-
zorem pracownika obs∏ugujàcego te urzàdzenia.

§ 60. Po zakoƒczeniu pracy na jednostce p∏ywajà-
cej przy u˝yciu urzàdzeƒ zawierajàcych izotopy pro-
mieniotwórcze nale˝y niezw∏ocznie te urzàdzenia
przetransportowaç do miejsca sta∏ego przechowywa-
nia.

§ 61. Obszary wyst´powania êróde∏ pól elektroma-
gnetycznych wysokiej cz´stotliwoÊci, urzàdzeƒ radio-
nawigacyjnych lub masztów i anten radiowych powin-
ny byç odpowiednio oznaczone zgodnie z odr´bnymi
przepisami.

Rozdzia∏ 8

Prace kad∏ubowe

§ 62. Pracowników zatrudnionych przy pracach na
terenie otwartym nale˝y zabezpieczyç, w miar´ istnie-
jàcych mo˝liwoÊci technicznych, przed opadami at-
mosferycznymi za pomocà zadaszeƒ, os∏on tkanino-
wych lub wiat.

§ 63. Na przejÊciach, które prowadzà na powierzch-
nie monta˝owe znajdujàce si´ powy˝ej 0,3 m nad ota-
czajàcym terenem, powinny byç zainstalowane scho-
dy.

§ 64. 1. Przed przemieszczeniem lub obróceniem
sekcji kad∏uba jednostki p∏ywajàcej nale˝y sprawdziç:

1) jakoÊç wykonywanych prac spawalniczych,

2) zgodnoÊç wykonania uchwytów z dokumentacjà
technicznà oraz znaki rozpoznawcze spawacza i od-
bierajàcego prac´ spawacza,

3) stan od∏àczenia wszystkich po∏àczeƒ sekcji kad∏uba
z pod∏o˝em i podporami,

4) czy usuni´to z sekcji zb´dne uchwyty, klamry i inny
montowany sprz´t,

5) czy oczyszczono sekcj´ z ziemi, wody, lodu i Êniegu,

6) ci´˝ar sekcji i noÊnoÊç dêwignicy lub zespo∏u dêwi-
gnic,

7) stan przygotowania stanowiska sk∏adowania lub
monta˝u do u∏o˝enia sekcji kad∏uba,

8) zgodnoÊç doboru zawiesi, uchwytów i trawers z do-
kumentacjà technicznà,

9) prawid∏owoÊç oÊwietlenia,

10) warunki atmosferyczne.

2. Niedozwolone jest odwracanie sekcji kad∏uba
przy u˝yciu dêwignicy, której wysokoÊç podnoszenia
jest mniejsza od d∏ugoÊci lub wysokoÊci tej sekcji
w p∏aszczyênie jej obrotu.

3. W razie wystàpienia zagro˝enia bezpieczeƒstwa
pracy przy przemieszczaniu sekcji kad∏uba czynnoÊç t´
nale˝y przerwaç, a sekcj´ opuÊciç.

§ 65. 1. Stojaki i podpory sekcji kad∏uba o trwale
oznaczonej noÊnoÊci powinny byç wykonane i usta-
wione zgodnie z dokumentacjà technicznà.
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2. Od∏àczenie zawiesi po opuszczeniu sekcji kad∏u-
ba mo˝e nastàpiç po uprzednim sprawdzeniu prawi-
d∏owoÊci jej u∏o˝enia.

§ 66. Przed przystàpieniem do przesuwania sekcji
kad∏uba przy u˝yciu liny nale˝y zabezpieczyç:

1) poszczególne stanowiska pracy przed uderzeniem
liny w razie jej zerwania,

2) pochylni´ i stref´ dzia∏ania liny przed dost´pem
osób niezatrudnionych przy przesuwaniu.

§ 67. 1. Âciàgacze, podpory masztowe, odciàgi i in-
ne urzàdzenia techniczne s∏u˝àce do monta˝u sekcji ka-
d∏ubów powinny posiadaç atest, a wielkoÊç dopusz-
czalnego obcià˝enia powinna byç oznakowana na nich
w sposób widoczny i trwa∏y.

2. Stan techniczny urzàdzeƒ, o których mowa
w ust. 1, nale˝y ka˝dorazowo sprawdzaç przed ich u˝y-
ciem.

§ 68. Przy wa˝eniu elementów jednostki p∏ywajàcej
metodà podwieszania stosuje si´ odpowiednio przepi-
sy § 64.

§ 69. Usuni´cie podpór, zawiesi i innych elemen-
tów s∏u˝àcych do podtrzymywania sekcji kad∏uba
w czasie jej monta˝u mo˝e nastàpiç wy∏àcznie na pole-
cenie osoby bezpoÊrednio kierujàcej pracami.

§ 70. 1. Obs∏ug´ bram, doków, pochylni, zapadni do
wodowania oraz stacji pomp nale˝y powierzaç wy∏àcz-
nie pracownikom odpowiednio przeszkolonym.

2. Z chwilà zamkni´cia bram i wypompowania wo-
dy ze stanowiska do wodowania nale˝y zapewniç nad-
zór nad bramami i stacjà pomp.

§ 71. Przed wodowaniem jednostki p∏ywajàcej lub
jej cz´Êci nale˝y opracowaç technologi´ tej operacji,
która powinna w szczególnoÊci uwzgl´dniaç: 

1) przygotowanie akwenu, 

2) za∏o˝enia organizacyjno-techniczne w zale˝noÊci
od rodzaju wodowania,

3) rodzaje niezb´dnych prób do wykonania przed wo-
dowaniem,

4) Êrodki bezpieczeƒstwa pracy i ochrony przeciwpo-
˝arowej.

§ 72. 1. W czasie wodowania pracownicy bioràcy
udzia∏ w tej operacji podlegajà wy∏àcznie osobie kieru-
jàcej wodowaniem.

2. Kierujàcy wodowaniem oraz pilot powinni posia-
daç szczegó∏owy wykaz za∏ogi bioràcej udzia∏ w wodo-
waniu. Po przeprowadzeniu wodowania kierujàcy wo-
dowaniem lub kapitan jednostki p∏ywajàcej powinien
sprawdziç wed∏ug wykazu, czy wszyscy cz∏onkowie za-
∏ogi opuÊcili jednostk´ p∏ywajàcà.

3. Na jednostkach p∏ywajàcych wodowanych z po-
chylni wzd∏u˝nych, doków lub podnoÊników mogà
przebywaç w czasie wodowania wy∏àcznie pracownicy
obs∏ugujàcy operacj´ wodowania.

4. Kierujàcy wodowaniem powinien mieç zapew-
nionà bezpoÊrednià ∏àcznoÊç z làdem i holownikami
oraz za∏ogà b´dàcà na jednostce p∏ywajàcej w czasie
wodowania.

§ 73. Niedozwolone jest przebywanie osób na jed-
nostkach p∏ywajàcych w czasie wodowania z pochylni
zrzutowych lub za pomocà ˝urawia lub wózków.

§ 74. W przypadku zaistnienia przeszkody na dro-
dze wodowania lub nag∏ego pogorszenia si´ warun-
ków atmosferycznych w czasie wodowania, nale˝y
wstrzymaç wodowanie do czasu usuni´cia przeszkody
lub poprawy tych warunków.

Rozdzia∏ 9

Prace wyposa˝eniowe

§ 75. 1. Prace wyposa˝eniowe na zwodowanej jed-
nostce p∏ywajàcej mogà byç podj´te dopiero po za-
pewnieniu bezpiecznej statecznoÊci tej jednostki.

2. Ocen´ statecznoÊci jednostki p∏ywajàcej w kolej-
nych etapach jej wyposa˝ania nale˝y przeprowadziç
zgodnie z dokumentacjà opracowanà na podstawie po-
miarów wykonanych po wodowaniu:

1) jednostki prototypowej,

2) jednostki ze znacznymi zmianami konstrukcyjnymi
oraz

3) ka˝dej piàtej jednostki w danej serii.

3. Ustawienie na pok∏adzie jednostki p∏ywajàcej
ci´˝arów oraz przepompowywanie zbiorników, mogà-
ce mieç wp∏yw na jej statecznoÊç, mo˝e nastàpiç wy-
∏àcznie za zgodà osoby kierujàcej budowà i przebudo-
wà oraz remontem.

4. Przed przystàpieniem do przeg∏´biania jednostki
p∏ywajàcej nale˝y sprawdziç, czy rozmieszczenie ci´˝a-
rów nie spowoduje utraty statecznoÊci poprzecznej tej
jednostki.

5. W czasie trwania prac wyposa˝eniowych wyko-
nywanych na jednostce p∏ywajàcej znajdujàcej si´ na
wodzie nale˝y zabezpieczyç przed przypadkowym
otwarciem przez osoby nieupowa˝nione zawory zabur-
towe, w szczególnoÊci kingstonowe.

§ 76. Prace przy u˝yciu spr´˝onych gazów niepal-
nych oraz próby hydrauliczne i pneumatyczne mogà
wykonywaç wy∏àcznie pracownicy posiadajàcy odpo-
wiednie kwalifikacje.

§ 77. Na elementach wyposa˝enia montowanych
przy u˝yciu podnoÊników lub dêwignic nale˝y w spo-
sób widoczny oznakowaç ich mas´ ca∏kowità.

§ 78. 1. W∏azy komunikacyjne, monta˝owe i przej-
Êcia stwarzajàce niebezpieczeƒstwo upadku osób lub
przedmiotów powinny byç zabezpieczone pokrywami,
ogrodzeniem, barierkami lub w inny sposób.

2. Pochylnie rufowe i konstrukcje z nimi zwiàzane
powinny byç zabezpieczone barierkami ochronnymi
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i kraw´˝nikami. Je˝eli ze wzgl´dów technologicznych
zabezpieczenie takie nie jest mo˝liwe, niedozwolone
jest wyznaczanie przejÊç w pobli˝u tych pochylni.

§ 79. 1. Pontony u˝ywane przy pracach wyposa˝e-
niowych powinny byç zaopatrzone w ko∏a ratunkowe,
liny i bosaki.

2. Je˝eli ponton jest bez nadburcia lub barierki
ochronnej, pracownicy na nim zatrudnieni sà obowià-
zani nosiç odpowiednie kamizelki wypornoÊciowe.

§ 80. Terminy i zakresy prac prowadzonych w po-
bli˝u Êrub nap´dowych i p∏etw sterowych powinny byç
uzgodnione z zespo∏ami montujàcymi te urzàdzenia
oraz zatwierdzone przez osob´ kierujàcà budowà
i przebudowà oraz remontem.

§ 81. Podczas monta˝u maszyny sterowej p∏etwa
steru powinna byç zabezpieczona przed niekontrolo-
wanym wychyleniem.

§ 82. Przed nape∏nieniem instalacji jednostki p∏y-
wajàcej gazami lub p∏ynami nale˝y:

1) przeprowadziç odbiór jakoÊciowy monta˝u instala-
cji zgodnie z wymaganiami okreÊlonymi w doku-
mentacji technicznej,

2) zainstalowaç i wyregulowaç urzàdzenia kontrolno-
-pomiarowe i sygnalizacyjne, a urzàdzenia do awa-
ryjnego otwierania lub zamykania zaworów zabez-
pieczyç przed dost´pem osób nieupowa˝nionych,

3) zabezpieczyç pomieszczenia, w których nast´puje
nape∏nienie instalacji gazami skroplonymi lub
czynnikami ch∏odniczymi, przed dost´pem osób
niezatrudnionych przy tych czynnoÊciach.

§ 83. 1. Przed w∏àczeniem napi´cia do obwodu in-
stalacji elektrycznej na jednostce p∏ywajàcej nale˝y:

1) przeprowadziç kontrol´ jakoÊci obwodu i prawi-
d∏owoÊci os∏oni´cia cz´Êci b´dàcych pod napi´-
ciem,

2) zabezpieczyç obwody nieuruchamiane przed do-
p∏ywem pràdu elektrycznego,

3) wyznaczyç sta∏y nadzór nad uruchamianymi obwo-
dami instalacji elektrycznej.

2. W∏àczenie napi´cia mo˝e nastàpiç po uprzednim
porozumieniu si´ z osobà kierujàcà budowà i przebu-
dowà oraz remontem i pod nadzorem osoby odpowie-
dzialnej za monta˝ instalacji elektrycznej.

§ 84. 1. Przy pod∏àczeniu jednostki p∏ywajàcej do
êród∏a pràdu elektrycznego znajdujàcego si´ na là-
dzie osoba pod∏àczajàca powinna ka˝dorazowo
sprawdziç na wejÊciowych tablicach rozdzielczych
biegunowoÊç i kolejnoÊç faz przekazywanej energii
elektrycznej.

2. Wykonywanie prac w oddanej do eksploatacji
sieci elektrycznej b´dàcej pod napi´ciem dozwolone
jest za zgodà osoby kierujàcej budowà i przebudowà
oraz remontem i po uprzednim:

1) od∏àczeniu obwodu od êród∏a zasilania,

2) wyj´ciu z tablicy rozdzielczej bezpieczników,

3) za∏o˝eniu tablic ostrzegawczych,

4) przeprowadzeniu koniecznych prac przygotowaw-
czych i zwarciu faz obwodu.

§ 85. 1. Monta˝ na jednostce p∏ywajàcej b´dàcej
w budowie, przebudowie lub remoncie:

1) ˝urawi pok∏adowych i bomów prze∏adunkowych,

2) ˝urawików ∏odziowych i innych urzàdzeƒ do wodo-
wania i podnoszenia ∏odzi ratunkowych lub ratow-
niczych,

3) urzàdzeƒ kotwiczno-cumowniczych,

4) pokryw luków,

5) pokryw nad rampami zjazdowymi,

6) masztów

powinien byç wykonany pod nadzorem osoby kieru-
jàcej budowà, przebudowà lub remontem.

2. Przed przystàpieniem do prac, o których mowa
w ust. 1, nale˝y dokonaç wpisu do odpowiedniego re-
jestru zgodnie z obowiàzujàcymi w zak∏adzie zasadami
ustalonymi przez pracodawc´, a terminy i zakres prac
uzgodniç z osobà kierujàcà budowà i przebudowà lub
remontem.

3. Teren, na którym sà wykonywane na wysokoÊci
prace, o których mowa w ust. 1, powinien byç odpo-
wiednio zabezpieczony przed dost´pem pracowników
niezatrudnionych przy tych czynnoÊciach oraz oznako-
wany tablicami informacyjnymi.

Rozdzia∏ 10

Prace w zbiornikach

§ 86. Do prac szczególnie niebezpiecznych nale˝à
prace wykonywane w:

1) zbiornikach eksploatacyjnych i ∏adunkowych, pali-
wa, wody, fekaliów, chemikaliów,

2) dnach podwójnych,

3) koferdamach,

4) tunelach wa∏u Êrubowego, z´zach i komorach ∏aƒ-
cuchowych,

5) zbiornikach gazu,

6) innych przestrzeniach cz´Êciowo lub ca∏kowicie za-
mkni´tych.

§ 87. Prace w zbiornikach i w innych przestrzeniach
cz´Êciowo lub ca∏kowicie zamkni´tych powinny byç
prowadzone zgodnie z instrukcjami bezpieczeƒstwa
i higieny pracy, przy zapewnieniu nadzoru i wymaga-
nej asekuracji.

§ 88. Prace w zbiornikach powinny byç prowadzo-
ne po spe∏nieniu wymagaƒ okreÊlonych w ogólnych
przepisach bezpieczeƒstwa i higieny pracy oraz po
stwierdzeniu, ˝e:
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1) w zbiorniku nie wyst´pujà substancje palne lub wy-
buchowe; je˝eli nie jest mo˝liwe ich usuni´cie, st´-
˝enie tych substancji nie powinno przekraczaç 10%
dolnej granicy wybuchowoÊci przy co najmniej
18% st´˝eniu tlenu,

2) zbiornik zosta∏ oczyszczony i wewn´trznie osuszo-
ny z pozosta∏oÊci przechowywanych substancji,

3) od zbiornika od∏àczono przewody hydrauliczne i ru-
rociàgi ∏adunkowe w sposób uniemo˝liwiajàcy
przypadkowe ich pod∏àczenie,

4) w zbiorniku zastosowano nadmuch powietrza za-
pewniajàcy odpowiednie parametry czystoÊci po-
wietrza, w ka˝dym przypadku wykonywania prac
malarskich, spawalniczych lub innych stwarzajà-
cych zagro˝enie po˝arowe i toksyczne,

5) w pobli˝u wykonywania prac, o których mowa
w pkt 4, b´dà umieszczone napisy informacyjno-
-ostrzegawcze,

6) pracownicy skierowani do pracy w zbiornikach zo-
stali wyposa˝eni w niezb´dne Êrodki ochrony indy-
widualnej, a w szczególnoÊci ochrony dróg odde-
chowych, odpowiednie szelki bezpieczeƒstwa z lin-
kami asekuracyjnymi i he∏my ochronne,

7) zawartoÊç tlenu w powietrzu b´dàcym w zbiorniku
wynosi co najmniej 18%.

§ 89. Szczegó∏owe zasady pracy w zbiornikach
okreÊlajà odr´bne przepisy oraz instrukcja bezpieczeƒ-
stwa i higieny pracy.

Rozdzia∏ 11

Nak∏adanie pow∏ok ochronnych

§ 90. 1. Miejsca, w których przeprowadzane sà pra-
ce szczególnie niebezpieczne, takie jak laminowanie,
klejenie, malowanie, w trakcie których wydzielajà si´
sk∏adniki wybuchowe lub szkodliwe dla zdrowia, po-
winny byç wydzielone, a strefy zagro˝enia oznakowa-
ne odpowiednimi tablicami informacyjno-ostrzegaw-
czymi, zabraniajàcymi przebywania w nich osób nieza-
trudnionych oraz wykonywania innych prac i u˝ywania
otwartego ognia.

2. Podj´cie i prowadzenie prac zwiàzanych z wy-
dzielaniem si´ palnych substancji na jednostkach p∏y-
wajàcych mo˝e nastàpiç jedynie na podstawie pisem-
nego zezwolenia wydanego w trybie ustalonym w za-
k∏adzie lub przez wpis do ksià˝ki prac po˝arowo niebez-
piecznych.

§ 91. 1. Wytrawianie materia∏ów hutniczych u˝ywa-
nych do budowy i przebudowy oraz remontu jednost-
ki p∏ywajàcej mo˝e byç wykonywane na terenie otwar-
tym lub w wydzielonym pomieszczeniu, pod warun-
kiem zabezpieczenia miejsca wytrawiania przed dost´-
pem osób postronnych.

2. Sk∏adowiska naczyƒ z kwasami s∏u˝àcymi do wy-
trawiania usytuowane na terenie otwartym powinny
byç odpowiednio wydzielone i zabezpieczone ogrodze-
niem.

3. Przy wejÊciu na tereny, o których mowa w ust. 1
i 2, nale˝y umieÊciç tablice informacyjno-ostrzegaw-
cze.

4. ¸adowanie materia∏ów hutniczych przeznaczo-
nych do wytrawiania do wanien usytuowanych na te-
renie otwartym powinno odbywaç si´ wy∏àcznie przy
u˝yciu odpowiednich pojemników i dêwignic.

5. Wanny, w których nast´puje proces wytrawiania,
usytuowane na terenie otwartym, powinny byç zaopa-
trzone w odpowiednie pokrywy.

6. Po zakoƒczeniu procesu wytrawiania wanny po-
winny byç przykryte pokrywami.

7. W pomieszczeniach, w których prowadzony jest
proces wytrawiania materia∏ów hutniczych, powinny
byç zainstalowane instalacje wodociàgowe, s∏u˝àce do
zmywania i sp∏ukiwania pomieszczeƒ i urzàdzeƒ tech-
nicznych.

8. W pomieszczeniach, o których mowa w ust. 7,
podczas prac ∏adowania materia∏ów hutniczych do wa-
nien powinny przebywaç jednoczeÊnie co najmniej
dwie osoby, nie liczàc sta∏ej obs∏ugi dêwignic.

§ 92. Farby, mieszanki farb oraz chemikalia prze-
znaczone do prac na jednostkach p∏ywajàcych powin-
ny byç przygotowane na làdzie, z wyjàtkiem przypad-
ków okreÊlonych przez pracodawc´ w instrukcji bez-
pieczeƒstwa i higieny pracy.

§ 93. Pozosta∏oÊci niezu˝ytych materia∏ów palnych
oraz odpady i zanieczyszczone czyÊciwo, gromadzone
w zamykanych pojemnikach, powinny byç usuwane ze
stanowiska pracy na wyznaczone miejsce niezw∏ocz-
nie, jednak nie póêniej ni˝ po zakoƒczeniu zmiany ro-
boczej.

§ 94. 1. Urzàdzenia techniczne i instalacje s∏u˝àce do
czyszczenia powierzchni, malowania, laminowania
i izolowania, pracujàce pod ciÊnieniem, powinny byç
kontrolowane przez s∏u˝by nadzoru technicznego zak∏a-
du, zgodnie z dokumentacjà techniczno-ruchowà tych
urzàdzeƒ i instrukcjà bezpieczeƒstwa i higieny pracy.

2. Przy malowaniu systemem hydrodynamicznym
w´˝e doprowadzajàce farb´ do pistoletów powinny
byç zabezpieczone przed przypadkowym uszkodze-
niem.

3. W czasie przerw w pracy ciÊnienie w przewodach
pneumatycznych i hydraulicznych urzàdzeƒ natrysko-
wych powinno byç zredukowane do ciÊnienia atmosfe-
rycznego.

4. Instalacje i urzàdzenia techniczne u˝ywane do
malowania, laminowania i izolowania powinny byç za-
bezpieczone przed gromadzeniem si´ ∏adunków elek-
trostatycznych.

§ 95. 1. Urzàdzenia techniczne zaopatrzone w pale-
niska s∏u˝àce do podgrzewania substancji bitumicz-
nych i innych powinny byç wyposa˝one w iskrochrony.
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2. Pojemniki, w których nast´puje podgrzewanie
substancji okreÊlonych w ust. 1, nale˝y zabezpieczyç
przed przedostawaniem si´ wody do ich wn´trza.

3. Urzàdzeƒ, o których mowa w ust. 1, nie nale˝y
stosowaç na jednostkach p∏ywajàcych oraz ustawiaç
w pobli˝u materia∏ów palnych.

4. Niedozwolone jest przenoszenie roztopionych
substancji, o których mowa w ust. 1, w otwartych na-
czyniach oraz przemieszczanie si´ z nimi po drabinach.

§ 96. Miejsce, w którym prowadzi si´ natrysk mate-
ria∏ów zawierajàcych palne rozpuszczalniki, powinno
byç poddane wentylacji w sposób naturalny lub sztucz-
ny w celu niedopuszczenia do powstania st´˝eƒ wy˝-
szych od 10% dolnej granicy ich wybuchowoÊci.

§ 97. Przy malowaniu hydrodynamicznym malarz
powinien tak pos∏ugiwaç si´ pistoletem, aby nie spo-
wodowaç zagro˝enia wynikajàcego z wysokiego ci-
Ênienia materia∏u stosowanego do natryskiwania.

§ 98. 1. Prace malarskie nale˝y organizowaç w taki
sposób, aby pomi´dzy pracownikami zachowany by∏
zawsze kontakt wzrokowy lub s∏uchowy.

2. Podczas malowania zbiorników i pomieszczeƒ
trudno dost´pnych, z wyjàtkiem drobnych prac malar-
skich (poprawek, uzupe∏nieƒ), oraz w czasie pracy
w pomieszczeniach, w których pracuje tylko jedna oso-
ba, powinna byç zapewniona asekuracja tej osoby.

3. Na jednostkach p∏ywajàcych nie nale˝y malowaç
ani laminowaç systemem natryskowym pomieszczeƒ
o kubaturach mniejszych ni˝ 15 m3.

4. Odzie˝ i obuwie pracowników zatrudnionych
przy pracy z substancjami palnymi nie mo˝e powodo-
waç iskrzenia.

§ 99. Prowadzenie prac laminowania poliestrami nie-
nasyconymi powinno byç zgodne z instrukcjà bezpie-
czeƒstwa i higieny pracy, uwzgl´dniajàcà wymagania
zwiàzane ze stosowaniem nadtlenków organicznych.

§ 100. 1. Pracownicy zatrudnieni przy pracach izo-
lacyjnych z u˝yciem we∏ny szklanej, bazaltowej i ˝u˝lo-
wej powinni byç wyposa˝eni w odpowiedni sprz´t
ochrony indywidualnej.

2. Post´powanie z materia∏ami izolacyjnymi zawie-
rajàcymi azbest okreÊlajà odr´bne przepisy.

§ 101. 1. Do czyszczenia lub mycia pomieszczeƒ,
urzàdzeƒ technicznych lub elementów na jednostce
p∏ywajàcej nale˝y stosowaç substancje niepalne
o ograniczonej agresywnoÊci chemicznej.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do-
puszcza si´ u˝ycie palnych rozpuszczalników, pod wa-
runkiem przestrzegania wymogów okreÊlonych w od-
r´bnych przepisach.

3. Przy pracach okreÊlonych w ust. 1 i 2 stosowanie
rozpuszczalników lub innych niebezpiecznych i szkodli-

wych substancji za pomocà rozpylania aparatami na-
tryskowymi jest niedozwolone.

Rozdzia∏ 12

Próby jednostek p∏ywajàcych

§ 102. 1. Warunkiem rozpocz´cia prób jednostek
p∏ywajàcych na uwi´zi jest zakoƒczenie monta˝u insta-
lacji i wyposa˝enia technicznego w zakresie zapewnia-
jàcym sprawne i bezpieczne prowadzenie tych prób.
Próby te powinny byç poprzedzone:

1) zakoƒczeniem prac spawalniczych w rejonie si∏ow-
ni,

2) uzyskaniem pe∏nej gotowoÊci technicznej wodnej
instalacji przeciwpo˝arowej na ca∏ej jednostce p∏y-
wajàcej, w tym instalacji do gaszenia po˝aru w si-
∏owni, lub zainstalowaniem równorz´dnej techno-
logicznej instalacji gaÊniczej,

3) stwierdzeniem pe∏nej gotowoÊci technicznej oÊwie-
tlenia awaryjnego w rejonie si∏owni,

4) zapewnieniem pe∏nej gotowoÊci technicznej awa-
ryjnego zamykania Êwietlików i drzwi grodziowych
w si∏owni, zaworów szybko zamykajàcych paliwa,
wy∏àczania wentylatorów si∏owni, otwierania za-
worów spustu freonu za burt´.

2. Organizacja przygotowania jednostek p∏ywajà-
cych do prób na uwi´zi powinna byç zgodna z instruk-
cjà bezpieczeƒstwa i higieny pracy.

§ 103. 1. Próby poszczególnych instalacji i urzàdzeƒ
technicznych powinny odbywaç si´ pod nadzorem
osoby kierujàcej budowà, przebudowà lub remontem,
zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem prób.

2. Próby, o których mowa w ust. 1, powinny byç
przeprowadzane zgodnie z:

1) dokumentacjà techniczno-ruchowà producentów
maszyn i urzàdzeƒ technicznych podlegajàcych
próbom,

2) instrukcjà bezpieczeƒstwa i higieny pracy.

§ 104. 1. Pomieszczenia i rejony prób, w których ist-
nieje zagro˝enie bezpieczeƒstwa pracy, powinny byç
zabezpieczone przed dost´pem osób niezatrudnionych
i oznakowane tablicami informacyjno-ostrzegawczy-
mi.

2. Podczas przeprowadzania prób instalacji do ga-
szenia po˝aru w si∏owni i w innych pomieszczeniach
powinni znajdowaç si´ wy∏àcznie pracownicy bioràcy
udzia∏ w tych próbach.

3. Pomieszczenia, w których przeprowadzane sà
próby instalacji do gaszenia po˝aru, powinny byç za-
bezpieczone przed wydostaniem si´ na zewnàtrz czyn-
ników szkodliwych. Po przeprowadzeniu prób gasze-
nia po˝aru nale˝y pomieszczenia poddaç dok∏adnym
zabiegom przewietrzania, a nast´pnie dokonaç pomia-
ru st´˝enia czynników szkodliwych.
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4. Po przeprowadzeniu prób instalacji do gaszenia
po˝aru urzàdzenia s∏u˝àce do awaryjnego uruchomie-
nia tych instalacji nale˝y zabezpieczyç przed dost´pem
osób nieupowa˝nionych.

5. Przed przystàpieniem do prób ch∏odzenia po-
mieszczeƒ ch∏odniczych nale˝y upewniç si´, czy w tych
pomieszczeniach nie przebywajà osoby.

§ 105. W czasie przeprowadzania prób rozrucho-
wych silnika g∏ównego jednostki p∏ywajàcej i Êruby na-
p´dowej nale˝y:

1) zapewniç przebieg prób niezagra˝ajàcy nabrze˝om
i obiektom zak∏adowym lub portowym,

2) zabezpieczyç jednostk´ p∏ywajàcà dodatkowymi
cumami,

3) zabezpieczyç przed zerwaniem cum sàsiednie jed-
nostki p∏ywajàce,

4) odpowiednio zabezpieczyç ster jednostki p∏ywajà-
cej poddawanej próbom, a tak˝e stery jednostek
znajdujàcych si´ w pobli˝u rejonu prób,

5) usunàç z akwenu wodnego przedmioty, które mo-
g∏yby zak∏óciç przebieg prób,

6) ostrzec za pomocà odpowiednich tablic informa-
cyjno-ostrzegawczych jednostki przep∏ywajàce
obok o dokonywanej próbie,

7) zapewniç wachty maszynowe i pok∏adowe.

§ 106. W czasie prób obcià˝eƒ wytrzyma∏oÊcio-
wych oraz przy przeprowadzaniu prób przechy∏ów na
jednostce p∏ywajàcej elementy obcià˝ajàce powinny
byç zabezpieczone przed samoczynnym przemieszcze-
niem lub upadkiem.

§ 107. W czasie przeprowadzania prób pràdnic
oporniki pràdu elektrycznego u˝ywane w tych próbach
powinny byç:

1) zabezpieczone przed dost´pem osób nieupowa˝-
nionych,

2) wyposa˝one w niezb´dne zabezpieczenia (w tym
równie˝ przeciwpora˝eniowe) i urzàdzenia sygnali-
zacyjne,

3) nadzorowane przez wyznaczonego pracownika.

§ 108. 1. Warunkiem rozpocz´cia przez jednostk´
p∏ywajàcà prób morskich jest zakoƒczenie prób na
uwi´zi w zakresie zapewniajàcym sprawne i bezpiecz-
ne prowadzenie prób morskich.

2. Jednostka p∏ywajàca przygotowana do wyjÊcia
w morze, celem odbycia prób morskich, powinna spe∏-
niaç warunki bezpieczeƒstwa ˝eglugi oraz spe∏niaç od-
powiednie warunki sanitarne.

§ 109. 1. Za bezpieczeƒstwo jednostki p∏ywajàcej
i uczestników prób podczas rejsu próbnego odpowia-
da kapitan. Zarzàdzenia kapitana obowiàzujà wszyst-
kich uczestników rejsu.

2. Kierownik prób przekazuje kapitanowi dzienny
harmonogram i uzgadnia z nim miejsce i sposób prze-

prowadzania prób. Dotyczy to w szczególnoÊci takich
prób, jak: dewiacja kompasów, cyrkulacja, próby urzà-
dzeƒ kotwicznych i po∏owowych.

§ 110. Za∏oga jednostki p∏ywajàcej oraz pozosta∏e
osoby bioràce udzia∏ w rejsie próbnym powinny mieç
zapewnione odpowiednie warunki wy˝ywienia i wypo-
czynku oraz opiek´ lekarskà.

§ 111. Prób´ maszyn, urzàdzeƒ technicznych i insta-
lacji podczas rejsu próbnego powinni przeprowadzaç
tylko upowa˝nieni pracownicy armatora, producenta
lub odpowiednio przeszkoleni pracownicy zak∏adu wy-
konujàcego remont.

§ 112. Przy przeprowadzaniu w morzu prób ma-
szyn, urzàdzeƒ technicznych i instalacji stosuje si´ od-
powiednio przepisy § 108 i § 109 ust. 1.

§ 113. Niedozwolone jest podczas rejsu próbnego
wykonywanie prac, które zagra˝ajà ˝yciu za∏ogi lub
bezpieczeƒstwu jednostki p∏ywajàcej.

Rozdzia∏ 13

Remonty jednostek p∏ywajàcych

§ 114. 1. Jednostka p∏ywajàca przed oddaniem jej
do remontu powinna byç odpowiednio opró˝niona
i oczyszczona z ró˝nych pozosta∏oÊci.

2. Przed rozpocz´ciem prac remontowych wyko-
nawca remontu powinien sprawdziç jakoÊç wykonania
uzgodnionych prac przygotowawczych, obcià˝ajàcych
armatora, oraz wa˝noÊç atestów urzàdzeƒ technicz-
nych przej´tych w u˝ytkowanie.

§ 115. Decyzj´ o wejÊciu pracowników na jednost-
k´ p∏ywajàcà, którà poddano fumigacji, wydaje osoba
kierujàca remontem, po uprzednim uzyskaniu zgody
w∏aÊciwego organu portowego odpowiedzialnego za
stan sanitarno-epidemiologiczny jednostek p∏ywajà-
cych.

§ 116. 1. Zezwolenie na wejÊcie do zbiorników,
w których znajdowa∏o si´ paliwo, produkty naftowe,
gazy lub ciecze szkodliwe dla zdrowia, jak równie˝ do
innych pomieszczeƒ zamkni´tych, w których mo˝e wy-
stàpiç atmosfera beztlenowa, wydaje osoba kierujàca
remontem na podstawie Êwiadectwa wystawionego
przez upowa˝nione laboratorium pomiarowo-badaw-
cze lub w oparciu o wyniki uzyskane metodà szybkich
oznaczeƒ.

2. Osoba kierujàca pracownikami jest obowiàzana
zorganizowaç nadzór w celu zapewnienia bezpieczeƒ-
stwa i pomocy pracownikom wchodzàcym do zbiorni-
ków, o których mowa w ust. 1, zgodnie z odr´bnymi
przepisami.

§ 117. Przy pracach podwodnych nale˝y zatrudniaç
wy∏àcznie nurków lub p∏etwonurków posiadajàcych
uprawnienia do wykonywania tych prac.
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§ 118. W pomieszczeniach, w których prowadzone
sà prace demonta˝owe urzàdzeƒ technicznych i insta-
lacji ch∏odniczych nape∏nianych freonem, niedozwo-
lone jest jednoczesne prowadzenie prac spawalni-
czych.

§ 119. Sposób przeprowadzania demonta˝u ele-
mentów konstrukcji, które podczas ci´cia gazowego
mogà wydzielaç gazy toksyczne, odpryskiwaç lub byç
przyczynà po˝aru, powinien byç zgodny z instrukcjà
bezpieczeƒstwa i higieny pracy.

Rozdzia∏ 14

Dokowanie i cumowanie jednostek p∏ywajàcych

§ 120. Ka˝de dokowanie jednostki p∏ywajàcej nale-
˝y przeprowadzaç zgodnie z instrukcjà bezpieczeƒstwa
i higieny pracy.

§ 121. Niedozwolone jest przebywanie na doku
osób niezatrudnionych przy operacji dokowania.

§ 122. Niedozwolona jest praca ˝urawi dokowych
podczas zanurzania i wynurzania doku.

§ 123. Pomosty ∏àczàce jednostk´ p∏ywajàcà z do-
kiem nale˝y wyposa˝yç w barierki i siatki ochronne,
zgodnie z odr´bnymi przepisami.

§ 124. 1. Na zwodowanej jednostce p∏ywajàcej po-
winien znajdowaç si´ trap sztormowy zawieszony od
strony wody w sposób umo˝liwiajàcy bezpieczne wej-
Êcie na pok∏ad tej jednostki. 

2. Na rufie i dziobie jednostki, o której mowa
w ust. 1, powinna znajdowaç si´ swobodnie zwisajàca
lina holownicza o odpowiedniej wytrzyma∏oÊci, umo˝-
liwiajàca szybkie podanie cumy na holownik w przy-
padku zerwania si´ statku z cum.

§ 125. 1. Cumowanie powinno byç wykonywane
pod nadzorem osoby kierujàcej zespo∏em pracowni-
ków cumowniczych.

2. Holowanie i przestawianie jednostek p∏ywajà-
cych nale˝y powierzaç wy∏àcznie pilotom posiadajà-
cym odpowiednie uprawnienia.

§ 126. Cumowanie jednostki p∏ywajàcej w budo-
wie, przebudowie i remoncie:

1) zasadnicze — dla si∏y wiatru do 9° w skali Beaufor-
ta (20 m/s),

2) w warunkach sztormowych — dla si∏y wiatru powy-
˝ej 9° w skali Beauforta (20 m/s),

3) jednostek p∏ywajàcych znajdujàcych si´ w akwe-
nach zak∏adowych podczas wodowania jednostki,

4) niezb´dne do przeprowadzenia prób silnika g∏ów-
nego na uwi´zi,

5) jednostek p∏ywajàcych do realizacji niektórych nie-
typowych procesów technologicznych

nale˝y realizowaç zgodnie z zasadami okreÊlonymi
przez urzàd morski oraz instrukcjà bezpieczeƒstwa
i higieny pracy opracowanà przez pracodawc´.

§ 127. 1. Osoba kierujàca budowà i przebudowà
oraz remontem obowiàzana jest zg∏aszaç komórce or-
ganizacyjnej, odpowiedzialnej za cumowanie, wszelkie
prace wymagajàce zmian w czynnoÊciach cumowania.

2. Podczas czynnoÊci cumowania na podk∏adzie
jednostki p∏ywajàcej, jak i na nabrze˝u, niedozwolone
jest przebywanie w zasi´gu lin i w pobli˝u urzàdzeƒ cu-
mowniczych osób nieupowa˝nionych.

§ 128. Podczas zmiany roboczej nale˝y dokonaç
przeglàdu stanu cumowania jednostek p∏ywajàcych
oraz usunàç zauwa˝one nieprawid∏owoÊci.

§ 129. Do urzàdzeƒ cumowniczych na pok∏adzie
jednostki p∏ywajàcej i na nabrze˝u powinien byç za-
pewniony swobodny dost´p.

§ 130. 1. IloÊç i wymiary lin cumowniczych mocu-
jàcych jednostk´ p∏ywajàcà do nabrze˝a w okresie bu-
dowy i przebudowy oraz remontu powinny odpowia-
daç wymaganiom eksploatacyjnym dotyczàcym tej
jednostki, przewidzianym w dokumentacji technicz-
nej.

2. Do cumowania jednostek p∏ywajàcych nale˝y
u˝ywaç wy∏àcznie pacho∏ków i przew∏ok specjalnie
przeznaczonych do tego celu na pok∏adach oraz pier-
Êcieni znajdujàcych si´ na nabrze˝u.

§ 131. Podczas sztormu w zamkni´tym akwenie
stoczniowym powinien znajdowaç si´ co najmniej je-
den holownik oraz zespó∏ pracowników zajmujàcych
si´ cumowaniem jednostek p∏ywajàcych.

§ 132. Za cumowanie i odpowiednie zabezpiecze-
nie przed sztormem remontowanych jednostek p∏ywa-
jàcych odpowiedzialny jest kapitan statku.

§ 133. Pracodawca powinien powo∏aç zespo∏y ra-
townicze, których zakres dzia∏ania okreÊla regulamin
pracy.

Rozdzia∏ 15

Przepisy koƒcowe

§ 134. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Przemy-
s∏u i Handlu z dnia 7 kwietnia 1993 r. w sprawie bezpie-
czeƒstwa i higieny pracy przy budowie i remoncie jed-
nostek p∏ywajàcych (Dz. U. Nr 33, poz. 151).

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

Minister Gospodarki: w z. H. Ogryczak


