
Art. 1. 1. Ustawa okreÊla szczegó∏owe zasady:

1) funkcjonowania systemu oceny zgodnoÊci z wy-
maganiami dotyczàcymi wyposa˝enia morskiego;

2) dzia∏ania systemu kontroli wyposa˝enia morskiego.

2. Celem ustawy jest:

1) eliminowanie zagro˝eƒ stwarzanych przez wypo-
sa˝enie morskie dla ˝ycia lub zdrowia u˝ytkowni-
ków oraz mienia, a tak˝e zagro˝eƒ dla Êrodowiska; 

2) podniesienie standardów bezpieczeƒstwa na mo-
rzu oraz zapobieganie zanieczyszczaniu morza;

3) znoszenie barier technicznych w handlu i u∏atwia-
nie mi´dzynarodowego obrotu wyposa˝eniem
morskim;

4) stworzenie warunków do rzetelnej oceny wyposa-
˝enia morskiego i procesów jego wytwarzania
przez kompetentne i niezale˝ne podmioty.

Art. 2. 1. Przepisy ustawy stosuje si´ do wyposa˝e-
nia morskiego wprowadzonego do obrotu oraz u˝y-
wanego na statkach wspólnotowych, dla których do-
kumenty bezpieczeƒstwa sà wydawane lub przed∏u˝a-
ne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o bezpieczeƒstwie morskim (Dz. U. Nr 109,
poz. 1156, z 2002 r. Nr 240, poz. 2060, z 2003 r. Nr 199,
poz. 1936 i Nr 229, poz. 2278 oraz z 2004 r. Nr 6,
poz. 41 i Nr 93, poz. 895).

2. Przepisów ustawy nie stosuje si´ do jednostek
p∏ywajàcych Marynarki Wojennej.

Art. 3. Ilekroç w ustawie jest mowa o:

1) konwencjach mi´dzynarodowych — nale˝y przez
to rozumieç:

a) Mi´dzynarodowà konwencj´ o liniach ∏adunko-
wych, sporzàdzonà w Londynie dnia 5 kwietnia
1966 r. (Dz. U. z 1969 r. Nr 33, poz. 282), zwanà
dalej „Konwencjà o liniach ∏adunkowych”,

b) Konwencj´ w sprawie mi´dzynarodowych prze-
pisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu
z 1972 r., sporzàdzonà w Londynie dnia 20 paê-
dziernika 1972 r. (Dz. U. z 1977 r. Nr 15, poz. 61
i 62 oraz z 1984 r. Nr 23, poz. 106), zwanà dalej
„Konwencjà o zapobieganiu zderzeniom”,

c) Mi´dzynarodowà konwencj´ o zapobieganiu za-
nieczyszczaniu morza przez statki, 1973, sporzà-
dzonà w Londynie dnia 2 listopada 1973 r.,
zmienionà Protoko∏em uzupe∏niajàcym, sporzà-
dzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r.
(Dz. U. z 1987 r. Nr 17, poz. 101), zwanà dalej
„Konwencjà MARPOL 1973/78”,

d) Mi´dzynarodowà konwencj´ o bezpieczeƒstwie
˝ycia na morzu, sporzàdzonà w Londynie dnia
1 listopada 1974 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 61,
poz. 318 i 319) wraz z Protoko∏em dotyczàcym
Mi´dzynarodowej konwencji o bezpieczeƒstwie
˝ycia na morzu, 1974, sporzàdzonym w Londy-
nie dnia 17 lutego 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 61,
poz. 320 i 321 oraz z 1986 r. Nr 35, poz. 177),
zwanà dalej „Konwencjà SOLAS”

— wraz ze zmianami obowiàzujàcymi od daty ich
wejÊcia w ˝ycie w stosunku do Rzeczypospolitej
Polskiej, og∏oszonymi w trybie okreÊlonym odr´b-
nymi przepisami;

2) normach dotyczàcych badaƒ — nale˝y przez to ro-
zumieç normy dla wyposa˝enia morskiego okre-
Êlone zgodnie z odpowiednimi konwencjami mi´-
dzynarodowymi, rezolucjami i cyrkularzami Mi´-
dzynarodowej Organizacji Morskiej, w celu okre-
Êlenia metod badaƒ i wyników badaƒ, w szczegól-
noÊci przez:

a) Mi´dzynarodowà Organizacj´ Morskà (IMO),

b) Mi´dzynarodowà Organizacj´ Normalizacyjnà
(ISO),

c) Mi´dzynarodowà Komisj´ Elektrotechnicznà
(IEC),

d) Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN),

e) Europejski Komitet do spraw Normalizacji Elek-
trotechniki (CENELEC),

f) Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych
(ETSI);

3) wyposa˝eniu morskim — nale˝y przez to rozumieç
wyroby, które zgodnie z przepisami mi´dzynarodo-
wymi sà przeznaczone do umieszczenia na statku;

4) wyposa˝eniu radiokomunikacyjnym — nale˝y
przez to rozumieç wyposa˝enie morskie okreÊlone
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1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustaw´ z dnia 9 listopada

2000 r. o bezpieczeƒstwie morskim oraz ustaw´ z dnia
30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoÊci.
Niniejsza ustawa wdra˝a postanowienia dyrektywy
96/98/WE z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie wyposa˝enia
statków (Dz. Urz. WE L 046, z 17.02.1997 r., z póên. zm.).
Dane dotyczàce og∏oszenia aktów prawa Unii Europej-
skiej, zamieszczone w niniejszej ustawie — z dniem uzy-
skania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii
Europejskiej — dotyczà og∏oszenia tych aktów w Dzienni-
ku Urz´dowym Unii Europejskiej — wydanie specjalne.
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z dnia 20 kwietnia 2004 r.

o wyposa˝eniu morskim1)



w Rozdziale IV Konwencji SOLAS oraz radiotele-
fon VHF do ∏àcznoÊci dwukierunkowej okreÊlony
w Prawidle III/6.2.1 tej konwencji;

5) przepisach mi´dzynarodowych — nale˝y przez to
rozumieç odpowiednie konwencje mi´dzynarodo-
we, rezolucje i cyrkularze Mi´dzynarodowej Orga-
nizacji Morskiej (IMO) oraz odpowiednie normy
dotyczàce badaƒ;

6) znaku zgodnoÊci — nale˝y przez to rozumieç ozna-
kowanie potwierdzajàce zgodnoÊç wyposa˝enia
morskiego lub procesu jego wytwarzania z wyma-
ganiami;

7) dokumentach bezpieczeƒstwa — nale˝y przez to
rozumieç dokumenty wydawane przez lub z upo-
wa˝nienia paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europej-
skiej, zgodnie z konwencjami mi´dzynarodowymi;

8) statku — nale˝y przez to rozumieç urzàdzenie p∏y-
wajàce u˝ywane w Êrodowisku morskim, w tym
równie˝: wodoloty, poduszkowce, statki podwod-
ne i platformy wiertnicze, podlegajàce konwen-
cjom mi´dzynarodowym;

9) statku wspólnotowym — nale˝y przez to rozumieç
statek, dla którego sà wydawane dokumenty bez-
pieczeƒstwa przez lub z upowa˝nienia paƒstwa
cz∏onkowskiego Unii Europejskiej, zgodnie z kon-
wencjami mi´dzynarodowymi. Nie dotyczy to wy-
dawania przez w∏aÊciwy organ paƒstwa cz∏onkow-
skiego Unii Europejskiej dokumentu dla statku, na
wniosek administracji paƒstwa trzeciego;

10) paƒstwie trzecim — nale˝y przez to rozumieç paƒ-
stwo nieb´dàce paƒstwem cz∏onkowskim Unii Eu-
ropejskiej.

Art. 4. W przypadku gdy ustawa nie stanowi ina-
czej do oceny zgodnoÊci wyposa˝enia morskiego,
akredytacji, autoryzacji oraz notyfikacji, kontroli spe∏-
niania przez wyposa˝enie morskie wymagaƒ i post´-
powania w zakresie wyposa˝enia morskiego niezgod-
nego z wymaganiami stosuje si´ odpowiednio przepi-
sy art. 4, art. 5 pkt 1, 2, 4—13 i 15—17, art. 6 ust. 3,
art. 15—36 i art. 38—44 ustawy z dnia 30 sierpnia
2002 r. o systemie oceny zgodnoÊci (Dz. U. Nr 166,
poz. 1360, z póên. zm.2)), zwanej dalej „ustawà o sys-
temie oceny zgodnoÊci”, z tym ˝e:

1) „wymagania dla wyposa˝enia morskiego”, okre-
Êlone w przepisach mi´dzynarodowych stanowià
„zasadnicze wymagania” w rozumieniu ustawy
o systemie oceny zgodnoÊci;

2) „zainstalowanie lub umieszczenie na statku wypo-
sa˝enia morskiego” stanowi równie˝ „wprowa-
dzenie do obrotu” w rozumieniu ustawy o syste-
mie oceny zgodnoÊci.

Art. 5. 1. Przed wprowadzeniem do obrotu, umiesz-
czeniem lub zainstalowaniem na statku, wyposa˝enie

morskie podlega ocenie zgodnoÊci z wymaganiami
okreÊlonymi w przepisach mi´dzynarodowych. 

2. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki mor-
skiej okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) wykaz przepisów mi´dzynarodowych zawierajà-
cych wymagania,

2) rodzaj wyposa˝enia morskiego podlegajàcego
procedurom oceny zgodnoÊci,

3) procedury oceny zgodnoÊci dla wyposa˝enia mor-
skiego,

4) metody badaƒ wyposa˝enia morskiego,

5) wzór znaku zgodnoÊci i sposób jego umieszczania
na wyposa˝eniu morskim

— uwzgl´dniajàc postanowienia dyrektywy 96/98/WE
z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie wyposa˝enia stat-
ków (Dz. Urz. WE L 046, z 17.02.1997 r., z póên. zm.).

Art. 6. 1. Podczas dokonywania oceny zgodnoÊci
z wymaganiami wyposa˝enie morskie mo˝e byç pod-
dawane:

1) badaniom przez:

a) producenta lub jego upowa˝nionego przedsta-
wiciela, je˝eli nie jest wymagane przeprowadze-
nie badaƒ przez laboratorium niezale˝ne od do-
stawcy i odbiorcy,

b) notyfikowane laboratorium, je˝eli jest wymaga-
ne przeprowadzenie badaƒ przez laboratorium
niezale˝ne od dostawcy i odbiorcy;

2) sprawdzeniu zgodnoÊci z wymaganiami — przez
notyfikowanà jednostk´ kontrolujàcà;

3) certyfikacji — przez notyfikowanà jednostk´ certy-
fikujàcà.

2. Pozytywny wynik oceny zgodnoÊci z wymaga-
niami dokonywanej przez notyfikowanà jednostkà cer-
tyfikujàcà stanowi podstaw´ do wydania producento-
wi lub jego upowa˝nionemu przedstawicielowi certy-
fikatu zgodnoÊci.

3. Jednostki certyfikujàce, jednostki kontrolujàce
oraz laboratoria, o których mowa w ust. 1, oprócz kry-
teriów okreÊlonych w art. 19 ustawy o systemie oceny
zgodnoÊci powinny równie˝ spe∏niaç wymagania od-
powiednich Polskich Norm3) lub odpowiadajàcych im
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———————
2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2003 r. Nr 80, poz. 718, Nr 130, poz. 1188, Nr 170,
poz. 1652 i Nr 229, poz. 2275 oraz z 2004 r. Nr 70, poz. 631,
Nr 92, poz. 881 i Nr 93, poz. 896.

———————
3) Normy te zosta∏y wprowadzone do systemu norm krajo-

wych przez:
— PN-EN 45004:1998, z póên. zm. Ogólne kryteria dzia∏a-

nia ró˝nych rodzajów jednostek kontrolujàcych;
— PN-EN 45011:2000, z póên. zm. Wymagania ogólne do-

tyczàce jednostek prowadzàcych systemy certyfikacji
wyrobów;

— PN-EN 45012:2000, z póên. zm. Wymagania ogólne do-
tyczàcej jednostek prowadzàcych ocen´ oraz certyfika-
cj´/rejestracj´ systemów jakoÊci lub 

— PN-EN ISO/IEC 17025:2001, z póên. zm. Ogólne wyma-
gania dotyczàce kompetencji laboratoriów badawczych
i wzorcujàcych.



norm paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej oraz
powinny mieç siedzib´ na terytorium paƒstwa cz∏on-
kowskiego Unii Europejskiej.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki mor-
skiej, co najmniej raz na dwa lata, przeprowadza kon-
trol´ jednostek notyfikowanych w zakresie spe∏niania
przez nie wymaganych kryteriów, o których mowa
w ust. 3, oraz sposobu wykonywania obowiàzków,
które jednostki wykonujà w zakresie udzielonej auto-
ryzacji.

Art. 7. Domniemywa si´, ˝e wyposa˝enie morskie,
na którym umieszczono znak zgodnoÊci lub dla które-
go sporzàdzono dokumentacj´ potwierdzajàcà spe∏-
nianie wymagaƒ w innych krajach Unii Europejskiej,
jest zgodne z wymaganiami okreÊlonymi w ustawie.

Art. 8. 1. Za czynnoÊci zwiàzane z:

1) obowiàzkowà ocenà zgodnoÊci wyposa˝enia mor-
skiego,

2) badaniami na potrzeby oceny zgodnoÊci wyposa-
˝enia morskiego,

3) certyfikacjà,

4) sprawdzaniem zgodnoÊci wyposa˝enia morskiego
z wymaganiami, dokonywanym przez notyfikowa-
ne jednostki kontrolujàce,

5) akredytacjà jednostek certyfikujàcych, jednostek
kontrolujàcych i laboratoriów

— pobiera si´ op∏aty.

2. Op∏aty, o których mowa w ust. 1, uiszcza wnio-
skodawca.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki mor-
skiej w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw finansów publicznych okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, sposób ustalania op∏at za czynnoÊci, o któ-
rych mowa w ust. 1, z uwzgl´dnieniem okolicznoÊci,
˝e stawki tych op∏at powinny zapewniç pokrycie kosz-
tów ich przeprowadzenia.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki mor-
skiej w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw finansów publicznych okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, maksymalne wysokoÊci op∏at, o których
mowa w ust. 1, z uwzgl´dnieniem uzasadnionych
kosztów.

Art. 9. 1. Producent lub jego upowa˝niony przed-
stawiciel, który podda∏ wyposa˝enie morskie lub pro-
ces jego wytwarzania ocenie zgodnoÊci z wymagania-
mi i potwierdzi∏ jego zgodnoÊç, wystawia deklaracj´
zgodnoÊci oraz umieszcza znak zgodnoÊci.

2. Zabrania si´ umieszczania na wyposa˝eniu mor-
skim, które nie spe∏nia wymagaƒ oraz dla którego pro-
ducent lub jego upowa˝niony przedstawiciel nie wy-
stawi∏ deklaracji zgodnoÊci — znaku zgodnoÊci lub
znaku podobnego do znaku zgodnoÊci mogàcego

wprowadzaç w b∏àd nabywc´ lub u˝ytkownika tego
wyposa˝enia. 

3. Zabrania si´ wprowadzania do obrotu wyposa-
˝enia morskiego nieposiadajàcego znaku zgodnoÊci,
z zastrze˝eniem art. 11—13. 

Art. 10. 1. Dyrektorzy urz´dów morskich sà orga-
nami wyspecjalizowanymi w rozumieniu ustawy
o systemie oceny zgodnoÊci, w zakresie wyposa˝enia
morskiego. 

2. Dyrektorzy urz´dów morskich prowadzà kontro-
l´ wyposa˝enia morskiego z urz´du lub na wniosek
Prezesa Urz´du Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

3. Kontrola mo˝e byç równie˝ wszcz´ta w przypad-
ku, gdy przepisy mi´dzynarodowe wymagajà przepro-
wadzenia eksploatacyjnych prób dzia∏ania na statku
dla celów bezpieczeƒstwa lub zapobiegania zanie-
czyszczeniom.

Art. 11. 1. Dyrektor urz´du morskiego, w wyjàtko-
wych okolicznoÊciach, uzasadnionych zastosowaniem
nowych technologii, mo˝e pozwoliç na umieszczenie
na statku wyposa˝enia morskiego, które nie jest zgod-
ne z wymaganiami, je˝eli zostanie potwierdzone,
w szczególnoÊci po przeprowadzeniu prób, ˝e wypo-
sa˝enie to jest co najmniej tak samo skuteczne, jak wy-
posa˝enie, które spe∏nia wymagania.

2. Przy wydawaniu pozwolenia, o którym mowa
w ust. 1, dyrektor urz´du morskiego powinien zapew-
niç jednakowe traktowanie wyposa˝enia wyproduko-
wanego w ró˝nych krajach oraz wykluczaç faworyzo-
wanie wyposa˝enia produkowanego w Rzeczypospo-
litej Polskiej.

3. Pozwolenie powinno okreÊlaç ograniczenia i wa-
runki stosowania tego wyposa˝enia oraz powinno byç
przez ca∏y czas przechowywane na statku. 

4. W przypadku wyposa˝enia radiokomunikacyjne-
go nie mo˝e ono naruszaç zasad dotyczàcych wyko-
rzystywania cz´stotliwoÊci radiowych okreÊlonych
w Prawie telekomunikacyjnym.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki mor-
skiej informuje Komisj´ Europejskà i inne paƒstwa
cz∏onkowskie Unii Europejskiej o udzieleniu pozwole-
nia, o którym mowa w ust. 1. Informacja powinna tak-
˝e zawieraç sprawozdania ze wszystkich prób, ocen
i dokonanych procedur oceny zgodnoÊci.

Art. 12. 1. Dyrektor urz´du morskiego mo˝e po-
zwoliç na umieszczenie na statku wyposa˝enia mor-
skiego, które nie spe∏nia wymagaƒ, w celu przeprowa-
dzenia prób lub ocen tego wyposa˝enia.

2. Pozwolenie powinno okreÊlaç ograniczenia i wa-
runki stosowania wyposa˝enia oraz powinno byç
przez ca∏y czas przechowywane na statku. 

3. Pozwolenie wydaje si´ na czas okreÊlony, nie
d∏u˝szy ni˝ szeÊç miesi´cy. 
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4. Wyposa˝enie, o którym mowa w ust. 1, nie mo-
˝e zast´powaç wyposa˝enia, które spe∏nia wymagania
i które musi pozostawaç na pok∏adzie statku gotowe
do natychmiastowego u˝ycia.

5. W przypadku wyposa˝enia radiokomunikacyjne-
go nie mo˝e ono naruszaç zasad dotyczàcych wyko-
rzystywania cz´stotliwoÊci radiowych okreÊlonych
w Prawie telekomunikacyjnym.

Art. 13. 1. Gdy zachodzi uzasadniona koniecznoÊç
wymiany wyposa˝enia morskiego na statku w porcie
paƒstwa trzeciego oraz gdy ze wzgl´du na czas i kosz-
ty nie jest mo˝liwe umieszczenie wyposa˝enia spe∏-
niajàcego wymagania, na statku mo˝e byç umiesz-
czone inne wyposa˝enie, dla którego zosta∏a wydana
dokumentacja techniczna przez organizacj´ uznanà za
równowa˝nà jednostce notyfikowanej, na podstawie
porozumienia o wzajemnym uznawaniu takich orga-
nizacji mi´dzy Unià Europejskà a paƒstwem trzecim.

2. Je˝eli spe∏nienie wymagaƒ w sposób, o którym
mowa w ust. 1, nie jest mo˝liwe, na statku mo˝e byç
umieszczone wyposa˝enie, dla którego zosta∏a wyda-
na dokumentacja techniczna przez w∏aÊciwy organ
paƒstwa cz∏onkowskiego Mi´dzynarodowej Organiza-
cji Morskiej. Dokumentacja powinna potwierdzaç
zgodnoÊç wyposa˝enia z odpowiednimi wymagania-
mi Mi´dzynarodowej Organizacji Morskiej.

3. Armator obowiàzany jest niezw∏ocznie poinfor-
mowaç dyrektora urz´du morskiego w∏aÊciwego dla
portu macierzystego statku o rodzaju i w∏aÊciwoÊciach
technicznych takiego wyposa˝enia.

4. Je˝eli na podstawie dokumentacji technicznej
dyrektor urz´du morskiego stwierdzi, ˝e wyposa˝enie,
o którym mowa w ust. 1 i 2, nie spe∏nia wymagaƒ, na-
kazuje usuni´cie tego wyposa˝enia ze statku.

5. W przypadku wyposa˝enia radiokomunikacyjne-
go nie mo˝e ono naruszaç zasad dotyczàcych wyko-
rzystywania cz´stotliwoÊci radiowych okreÊlonych
w Prawie telekomunikacyjnym.

Art. 14. Je˝eli zostanie stwierdzone, ˝e wyposa˝e-
nie morskie, niezale˝nie od faktu posiadania znaku
zgodnoÊci i spe∏niania wymagaƒ okreÊlonych ustawà,
prawid∏owo zainstalowane, utrzymywane i u˝ywane
zgodnie z zamierzonym przeznaczeniem — mo˝e sta-
nowiç zagro˝enie dla zdrowia lub bezpieczeƒstwa za-
∏ogi, pasa˝erów statku lub innych osób lub mo˝e nie-
korzystnie oddzia∏ywaç na Êrodowisko morskie, dy-
rektor urz´du morskiego mo˝e, niezale˝nie od Êrod-
ków przewidzianych w art. 41c ust. 3 ustawy o syste-
mie oceny zgodnoÊci, nakazaç usuni´cie tego wypo-
sa˝enia ze statku lub okreÊliç warunki dalszego u˝ywa-
nia takiego wyposa˝enia. 

Art. 15. Kto wprowadza do obrotu wyposa˝enie
morskie niezgodne z wymaganiami,

podlega grzywnie do 100 000 z∏.

Art. 16. Kto umieszcza znak zgodnoÊci na wyposa-
˝eniu morskim, które nie spe∏nia wymagaƒ albo dla
którego producent lub jego upowa˝niony przedstawi-
ciel nie wystawi∏ deklaracji zgodnoÊci,

podlega grzywnie do 100 000 z∏.

Art. 17. Kto umieszcza na wyposa˝eniu morskim
znak podobny do znaku zgodnoÊci, mogàcy wprowa-
dziç w b∏àd nabywc´ lub u˝ytkownika tego wyposa˝e-
nia, 

podlega grzywnie do 100 000 z∏.

Art. 18. Kto wprowadza do obrotu wyposa˝enie
morskie podlegajàce obowiàzkowi oznakowania zna-
kiem zgodnoÊci bez oznakowania go w taki sposób,

podlega grzywnie do 100 000 z∏. 

Art. 19. Orzekanie w sprawach okreÊlonych
w art. 15—18 nast´puje na podstawie przepisów Ko-
deksu post´powania w sprawach o wykroczenia.

Art. 20. W ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o bez-
pieczeƒstwie morskim (Dz. U. Nr 109, poz. 1156,
z 2002 r. Nr 240, poz. 2060, z 2003 r. Nr 199, poz. 1936
i Nr 229, poz. 2278 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 93,
poz. 895) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 6 w ust. 1 po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a
w brzmieniu:

„1a) przepisach ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o wyposa˝eniu morskim (Dz. U. Nr 93,
poz. 899), zwanej dalej „ustawà o wyposa˝e-
niu morskim,”;

2) po art. 8 dodaje si´ art. 8a w brzmieniu:

„Art. 8a. 1. W przypadku statku zbudowanego po
dniu 17 lutego 1997 r., który by∏
uprzednio wpisany do rejestru okr´to-
wego paƒstwa trzeciego, inspekcja
wst´pna ma na celu dodatkowo
sprawdzenie, czy wyposa˝enie statku:

1) odpowiada dokumentom bezpie-
czeƒstwa statku w zakresie wyma-
gaƒ okreÊlonych w ustawie o wypo-
sa˝eniu morskim,

2) posiada znak zgodnoÊci lub

3) mo˝e byç uznane za równowa˝ne
z wyposa˝eniem spe∏niajàcym wy-
magania w rozumieniu ustawy
o wyposa˝eniu morskim. 

2. Organ inspekcyjny, po przedstawieniu
przez armatora dokumentów potwier-
dzajàcych, ˝e wyposa˝enie spe∏nia wy-
magania, o których mowa w ust. 1
pkt 3, na jego wniosek, wydaje certyfi-
kat uznania wyposa˝enia za równo-
wa˝ne. Certyfikat ten powinien  okre-
Êlaç warunki i ograniczenia stosowa-
nia tego wyposa˝enia i powinien byç
przechowywany na statku.
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3. Dla potwierdzenia, ˝e wyposa˝enie
mo˝e zostaç uznane za równowa˝ne,
dyrektor urz´du morskiego mo˝e pod-
jàç dzia∏ania okreÊlone w art. 40f usta-
wy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o syste-
mie oceny zgodnoÊci (Dz. U. Nr 166,
poz. 1360, z 2003 r. Nr 80, poz. 718,
Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1652
i Nr 229, poz. 2275 oraz z 2004 r. Nr 70,
poz. 631, Nr 92, poz. 881 i Nr 93,
poz. 896).

4. Koszty uzyskania dokumentów i certy-
fikatu, o którym mowa w ust. 2, pono-
si armator. 

5. Za wydanie certyfikatu, o którym mo-
wa w ust. 2, organ inspekcyjny pobie-
ra op∏at´ w wysokoÊci okreÊlonej w za-
∏àczniku do ustawy. Op∏ata stanowi
dochód bud˝etu paƒstwa.”;

3) w art. 13 po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Wydanie lub potwierdzenie przed∏u˝enia wa˝-
noÊci dokumentu, o którym mowa w ust. 1,
wymaga uprzedniego stwierdzenia zgodnoÊci
wyposa˝enia morskiego z wymaganiami,
o których mowa w przepisach o wyposa˝eniu
morskim.”;

4) w cz´Êci I za∏àcznika do ustawy po pkt 17.29 doda-
je si´ pkt 17.30 w brzmieniu:

„17.30. Za certyfikat uznania wyposa˝enia statku
za równowa˝ne — 500 j.t.”.

Art. 21. W ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o sys-
temie oceny zgodnoÊci (Dz. U. Nr 166, poz. 1360,
z póên. zm.2)) w art. 1 dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. Do oceny zgodnoÊci wyrobów b´dàcych wyposa-
˝eniem morskim w rozumieniu ustawy z dnia
20 kwietnia 2004 r. o wyposa˝eniu morskim
(Dz. U. Nr 93, poz. 889), akredytacji, autoryzacji
oraz notyfikacji, kontroli spe∏niania przez wyposa-
˝enie morskie wymagaƒ i post´powania w zakre-
sie wyposa˝enia morskiego niezgodnego z wy-
maganiami stosuje si´ odpowiednio przepisy
art. 4, art. 5 pkt 1, 2, 4—13 i 15—17, art. 6 ust. 3,
art. 15—36 i art. 38—44 ustawy, z zastrze˝eniem
zmian wynikajàcych z ustawy o wyposa˝eniu
morskim.”.

Art. 22. Przepisów w zakresie spe∏nienia wymagaƒ
okreÊlonych w ustawie nie stosuje si´ do wyposa˝enia
morskiego, które do dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy zo-
sta∏o umieszczone lub zainstalowane na statku. 

Art. 23. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem uzyska-
nia przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii
Europejskiej. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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