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Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Ustawa okreÊla zasady ochrony ˝eglugi
morskiej i portów morskich, w tym ochrony ˝ycia
i zdrowia osób znajdujàcych si´ na terenie portów
morskich, obiektów portowych lub na statkach, zgod-
nie z wymaganiami okreÊlonymi w:

1) Mi´dzynarodowej konwencji o bezpieczeƒstwie
˝ycia na morzu, sporzàdzonej w Londynie dnia
1 listopada 1974 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 61, poz. 318
i 319 oraz z 2005 r. Nr 120, poz. 1016), wraz z Pro-
toko∏em dotyczàcym Mi´dzynarodowej konwencji
o bezpieczeƒstwie ˝ycia na morzu, 1974, sporzà-
dzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. (Dz. U.
z 1984 r. Nr 61, poz. 320 i 321 oraz z 1986 r. Nr 35,
poz. 177), zwanej dalej „Konwencjà SOLAS”;

2) Mi´dzynarodowym kodeksie dla ochrony statków
i obiektów portowych, przyj´tym w dniu 12 grud-
nia 2002 r. Rezolucjà Nr 2 Konferencji Umawiajà-
cych si´ Rzàdów-Stron Mi´dzynarodowej kon-
wencji o bezpieczeƒstwie ˝ycia na morzu, 1974
(Dz. U. z 2005 r. Nr 120, poz. 1016), zwanym dalej
„Kodeksem ISPS”;

3) rozporzàdzeniu (WE) nr 725/2004 Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w spra-
wie wzmocnienia ochrony statków i obiektów por-
towych (Dz. Urz. UE L 129 z 09.04.2004, str. 6;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7,
t. 8, str. 74), zwanym dalej „rozporzàdzeniem (WE)
nr 725/2004”.

2. Ustawa reguluje sprawy ochrony statków i obiek-
tów portowych w zakresie nieobj´tym przepisami roz-
porzàdzenia (WE) nr 725/2004.

Art. 2. 1. Przepisy ustawy stosuje si´ do:

1) nast´pujàcych rodzajów statków morskich o pol-
skiej przynale˝noÊci uprawiajàcych ˝eglug´ mi´-
dzynarodowà:

a) statków pasa˝erskich, w∏àczajàc pasa˝erskie jed-
nostki szybkie,

b) statków towarowych, w∏àczajàc jednostki szyb-
kie, o pojemnoÊci brutto 500 i powy˝ej,

c) ruchomych platform wiertniczych;

2) nast´pujàcych rodzajów statków morskich o obcej
przynale˝noÊci uprawiajàcych ˝eglug´ mi´dzyna-
rodowà, znajdujàcych si´ na polskim morzu tery-
torialnym lub morskich wodach wewn´trznych:

a) statków pasa˝erskich, w∏àczajàc pasa˝erskie jed-
nostki szybkie,

b) statków towarowych, w∏àczajàc jednostki szyb-
kie, o pojemnoÊci brutto 500 i powy˝ej,

c) ruchomych platform wiertniczych;

3) morskich statków pasa˝erskich o polskiej i obcej
przynale˝noÊci uprawiajàcych ˝eglug´ krajowà,
w trakcie której znajdujà si´ dalej ni˝ 20 mil mor-
skich od brzegu, a prawdopodobieƒstwo napotka-
nia fal o znaczàcej wysokoÊci przekraczajàcej 2,5 m
jest wi´ksze ni˝ 10 %, zwanych dalej „statkami pa-
sa˝erskimi klasy A”;

4) morskich statków pasa˝erskich, innych ni˝ statki
pasa˝erskie klasy A, uprawiajàcych ˝eglug´ krajo-
wà, okreÊlonych w przepisach wydanych na pod-
stawie ust. 6;

5) obiektów portowych obs∏ugujàcych statki, o któ-
rych mowa w pkt 1—3;

6) innych obiektów portowych obs∏ugujàcych statki,
o których mowa w pkt 4;

7) portów morskich, na terenie których znajdujà si´
obiekty portowe, o których mowa w pkt 5 i 6.

2. Przepisów ustawy nie stosuje si´ do:

1) jednostek p∏ywajàcych Marynarki Wojennej, Stra-
˝y Granicznej, Policji oraz S∏u˝by Celnej;

2) innych statków pe∏niàcych specjalnà s∏u˝b´ paƒ-
stwowà;

3) portów wojennych, instalacji wojskowych w por-
tach morskich oraz rejonów portów morskich
wraz z infrastrukturà portowà b´dàcych w u˝ytko-
waniu Stra˝y Granicznej, o których mowa w ust. 1
pkt 5—7. 

3. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki mor-
skiej og∏asza, w drodze obwieszczenia, list´ portów
morskich podlegajàcych przepisom ustawy, w których
znajduje si´ jeden lub wi´cej obiektów portowych ob-
j´tych postanowieniami Kodeksu ISPS, rozporzàdze-
nia (WE) nr 725/2004 lub ustawy, z uwzgl´dnieniem
obszarów portowych majàcych znaczenie z punktu wi-
dzenia ochrony.
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USTAWA

z dnia 4 wrzeÊnia 2008 r.

o ochronie ˝eglugi i portów morskich1),2)

———————
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji

transpozycji dyrektywy 2005/65/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 26 paêdziernika 2005 r. w sprawie
wzmocnienia ochrony portów (Dz. Urz. UE L 310
z 25.11.2005, str. 28). 

2) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustaw´ z dnia 21 marca
1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej
i administracji morskiej, ustaw´ z dnia 22 sierpnia 1997 r.
o ochronie osób i mienia oraz ustaw´ z dnia 9 listopada
2000 r. o bezpieczeƒstwie morskim. 
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4. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki mor-
skiej przekazuje Komisji Europejskiej list´ portów
morskich podlegajàcych przepisom ustawy oraz infor-
muje jà o zmianach w tej liÊcie. 

5. Dyrektor Urz´du Morskiego og∏asza, w drodze
obwieszczenia, list´ obiektów portowych, o których
mowa w ust. 1 pkt 5, znajdujàcych si´ w jego teryto-
rialnym zakresie dzia∏ania. 

6. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki mor-
skiej mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, wykaz:

1) rodzajów statków, innych ni˝ statki pasa˝erskie
klasy A, uprawiajàcych ˝eglug´ krajowà, do któ-
rych stosuje si´ przepisy ustawy,

2) obiektów portowych obs∏ugujàcych te statki

— majàc na uwadze art. 3 ust. 3 rozporzàdzenia (WE)
nr 725/2004 oraz koniecznoÊç zapewnienia ochrony
˝eglugi i portów morskich.

Art. 3. 1. Ilekroç w ustawie jest mowa o:

1) zdarzeniu naruszajàcym ochron´ — oznacza to
zdarzenie, o którym mowa w Prawidle 1/13 Roz-
dzia∏u XI-2 Konwencji SOLAS; 

2) porcie morskim — oznacza to akweny i grunty
oraz zwiàzanà z nimi infrastruktur´ portowà, na
obszarze których znajduje si´ jeden lub wi´cej
obiektów portowych, obj´tych postanowieniami
Kodeksu ISPS, rozporzàdzenia (WE) nr 725/2004
lub ustawy;

3) obiekcie portowym — oznacza to obiekt, o którym
mowa w Prawidle 1/9 Rozdzia∏u XI-2 Konwencji
SOLAS; 

4) planie ochrony portu morskiego — oznacza to
plan zastosowania Êrodków ochrony portu mor-
skiego, statków, osób, ∏adunków, jednostek ∏adun-
kowych i zapasów statkowych, znajdujàcych si´
w obr´bie tego portu — przed powstaniem zda-
rzeƒ naruszajàcych ochron´; plan ochrony portu
morskiego integruje plany ochrony obiektów por-
towych, które znajdujà si´ w jego granicach;

5) planie ochrony obiektu portowego — oznacza to
plan, o którym mowa w sekcji 2.1.5 w cz´Êci A Ko-
deksu ISPS;

6) planie ochrony statku — oznacza to plan, o którym
mowa w sekcji 2.1.4 w cz´Êci A Kodeksu ISPS;

7) oficerze ochrony portu morskiego — oznacza to
kapitana portu morskiego;

8) PFSO — oznacza to oficera ochrony obiektu porto-
wego;

9) SSO — oznacza to oficera ochrony statku;

10) CSO — oznacza to oficera ochrony armatora;

11) alercie — oznacza to sygna∏ o zagro˝eniu bàdê na-
ruszeniu ochrony statku;

12) dzia∏aniach statek — obiekt portowy — oznacza to
dzia∏ania, o których mowa w Prawidle 1/8 Rozdzia-
∏u XI-2 Konwencji SOLAS;

13) dzia∏aniach statek — statek — oznacza to dzia∏ania,
o których mowa w Prawidle 1/10 Rozdzia∏u XI-2
Konwencji SOLAS;

14) deklaracji ochrony — oznacza to porozumienie,
o którym mowa w Prawidle 1/15 Rozdzia∏u XI-2
Konwencji SOLAS;

15) poziomie ochrony — oznacza to poziom, o którym
mowa w Prawidle 1/14 Rozdzia∏u XI-2 Konwencji
SOLAS;

16) jednostce ochrony portu lub obiektu portowego —
oznacza to specjalistycznà uzbrojonà formacj´
ochrony wykonujàcà zadania w zakresie ochrony
˝eglugi i portów morskich, dzia∏ajàcà na podstawie
i zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia
1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r.
Nr 145, poz. 1221, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 oraz
z 2008 r. Nr 171, poz. 1055), z uwzgl´dnieniem prze-
pisów niniejszej ustawy;

17) RSO — oznacza to organizacj´, o której mowa
w Prawidle 1/16 Rozdzia∏u XI-2 Konwencji SOLAS.

2. Ilekroç w ustawie jest mowa o:

1) statku, rozumie si´ przez to statek, o którym mowa
w art. 2 ust. 1 pkt 1—4;

2) porcie, rozumie si´ przez to port morski, o którym
mowa w ust. 1 pkt 2.

Rozdzia∏ 2

Organizacja ochrony ˝eglugi i portów

Art. 4. Podmiotami obowiàzanymi do dzia∏aƒ w za-
kresie ochrony ˝eglugi i portów sà: 

1) minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki morskiej
w zakresie:
a) ustalania odpowiedniego poziomu ochrony dla

statków o polskiej przynale˝noÊci, z uwzgl´d-
nieniem rejonów ich p∏ywania,

b) wprowadzania poziomu ochrony 3 dla portów
i obiektów portowych,

c) zatwierdzania w porozumieniu z ministrem
w∏aÊciwym do spraw wewn´trznych oceny sta-
nu ochrony i planu ochrony portu oraz popra-
wek do tych dokumentów,

d) zatwierdzania oceny stanu ochrony obiektu
portowego oraz poprawek do tej oceny,

e) zatwierdzania planu ochrony obiektu portowe-
go oraz poprawek do tego planu w przypadku,
o którym mowa w art. 21 ust. 4 pkt 1,

f) wydawania potwierdzenia zgodnoÊci obiektu
portowego w przypadku, o którym mowa
w art. 21 ust. 7 pkt 1,

g) realizacji zadaƒ centralnego punktu kontakto-
wego;

2) minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych w za-
kresie:

a) zatwierdzania w porozumieniu z ministrem w∏aÊ-
ciwym do spraw gospodarki morskiej oceny sta-
nu ochrony i planu ochrony portu oraz poprawek
do tych dokumentów,
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b) wykonywania przez podleg∏e i nadzorowane
s∏u˝by obowiàzków polegajàcych na:
— uzgadnianiu planu ochrony portu w przypad-

ku, o którym mowa w art. 18 ust. 8,
— uzgadnianiu oceny stanu ochrony i planu

ochrony obiektu portowego w przypadkach,
o których mowa w art. 20 ust. 6 i art. 21 ust. 6, 

c) wyst´powania z wnioskiem do Ministra Obrony
Narodowej o podj´cie dzia∏aƒ, o których mowa
w art. 27 ust. 1;

3) Minister Obrony Narodowej w zakresie:

a) podejmowania decyzji, o której mowa w art. 27
ust. 1,

b) wykonywania przez podleg∏e i nadzorowane
s∏u˝by obowiàzków polegajàcych na uzgadnia-
niu planów ochrony portu w przypadku, o któ-
rym mowa w art. 18 ust. 7;

4) minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych
w zakresie wykonywania przez podleg∏e i nadzoro-
wane s∏u˝by obowiàzków polegajàcych na wspó∏-
dzia∏aniu z jednostkà ochrony portu w zakresie
kontroli ∏adunku, o której mowa w art. 39;

5) minister w∏aÊciwy do spraw zagranicznych w za-
kresie kontaktowania si´ z w∏aÊciwymi organami
paƒstw oraz utrzymywania kontaktu z ich przed-
stawicielami dyplomatycznymi na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej w przypadkach zagro˝enia
ochrony statków;

6) Prezes Paƒstwowej Agencji Atomistyki w zakresie
oceny stopnia zagro˝enia radiacyjnego;

7) w∏aÊciwy wojewoda w zakresie:

a) uzgadniania oceny stanu ochrony i planu
ochrony portu w przypadkach, o których mowa
w art. 18 ust. 6,

b) uzgadniania oceny stanu ochrony i planu ochro-
ny obiektu portowego w przypadkach, o których
mowa w art. 20 ust. 5 i art. 21 ust. 5,

c) zapewnienia wspó∏dzia∏ania i pomocy ze strony
innych instytucji i organów administracji, a tak˝e
organizacji pomocy medycznej oraz ewakuacji,
w przypadku wprowadzenia poziomu ochrony 3;

8) dyrektor w∏aÊciwego urz´du morskiego w zakresie:

a) wprowadzania poziomu ochrony 2 dla portu
lub obiektu portowego,

b) wyst´powania z wnioskiem do ministra w∏aÊci-
wego do spraw gospodarki morskiej o wprowa-
dzenie poziomu ochrony 3 dla portu lub obiektu
portowego oraz o ustalenie odpowiedniego po-
ziomu ochrony dla statków o polskiej przynale˝-
noÊci, z uwzgl´dnieniem rejonów ich p∏ywania,

c) realizacji zadaƒ organu ochrony portu,

d) opracowania oceny stanu ochrony portu lub
obiektu portowego,

e) zatwierdzania planu ochrony obiektu portowe-
go oraz poprawek do tego planu w przypadku,
o którym mowa w art. 21 ust. 4 pkt 2,

f) opracowania i sprawowania nadzoru nad wdro-
˝eniem planu ochrony portu,

g) wspó∏dzia∏ania z PFSO, CSO, Stra˝à Granicznà,
Policjà, Paƒstwowà Stra˝à Po˝arnà oraz S∏u˝bà
Celnà w celu realizacji, w sposób okreÊlony
w ustawie, ochrony ˝eglugi i portów, 

h) realizacji zadaƒ regionalnego punktu kontakto-
wego;

9) Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne wcho-
dzàce w sk∏ad Morskiej S∏u˝by Poszukiwania i Ra-
townictwa — w zakresie realizacji zadaƒ punktu od-
bioru alertu;

10) zarzàdzajàcy portem w zakresie: 

a) realizacji ochrony na obszarze portu, w sposób
okreÊlony w ustawie i w planie ochrony portu,

b) wdro˝enia planu ochrony portu,

c) wspó∏dzia∏ania z organem ochrony portu i z ofi-
cerem ochrony portu,

d) wspó∏dzia∏ania z PFSO, CSO, Stra˝à Granicznà,
Policjà, Paƒstwowà Stra˝à Po˝arnà oraz S∏u˝bà
Celnà w celu realizacji, w sposób okreÊlony
w ustawie, ochrony na obszarze portu oraz za-
pewnienia im warunków do wykonywania obo-
wiàzków s∏u˝bowych;

11) zarzàdzajàcy obiektem portowym w zakresie:

a) opracowania i wdro˝enia planu ochrony obiek-
tu portowego,

b) wyznaczania PFSO i zapewnienia mu Êcis∏ej
wspó∏pracy z oficerem ochrony portu,

c) wydania PFSO dokumentu identyfikacyjnego,

d) wspó∏dzia∏ania z organami administracji mor-
skiej, Stra˝à Granicznà, Policjà, Paƒstwowà Stra-
˝à Po˝arnà oraz S∏u˝bà Celnà w celu realizacji
ochrony na obszarze obiektu portowego, w spo-
sób okreÊlony w ustawie i w planie ochrony
obiektu portowego,

e) zapewnienia technicznych i finansowych Êrod-
ków do realizacji zadaƒ zwiàzanych z ochronà
obiektu portowego, z uwzgl´dnieniem wniosków
wynikajàcych z oceny stanu ochrony obiektu por-
towego;

12) armator statku w zakresie:

a) opracowania oceny stanu ochrony statku,

b) opracowania oraz wdro˝enia planu ochrony
statku,

c) wyznaczania CSO i SSO,

d) wspó∏dzia∏ania z organami administracji mor-
skiej, Stra˝à Granicznà, Policjà, Paƒstwowà
Stra˝à Po˝arnà oraz S∏u˝bà Celnà w celu reali-
zacji ochrony na statku, w sposób okreÊlony
w ustawie i w planie ochrony statku, oraz za-
pewnienie im warunków do wykonywania obo-
wiàzków s∏u˝bowych,

e) zapewniania technicznych i finansowych Êrod-
ków do realizacji zadaƒ zwiàzanych z ochronà
statku, z uwzgl´dnieniem wniosków wynikajà-
cych z oceny stanu ochrony statku;

13) PFSO, CSO oraz SSO, w zakresie realizacji zadaƒ
okreÊlonych odpowiednio dla tych oficerów w Ko-
deksie ISPS.
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Art. 5. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki
morskiej mo˝e, na wniosek zarzàdzajàcego obiektem
portowym, zezwoliç, w drodze decyzji administracyj-
nej, na wprowadzenie innych ni˝ przewidziane w Ko-
deksie ISPS Êrodków ochrony w stosunku do obiektu
portowego lub grupy obiektów portowych, z wyjàt-
kiem obiektów obj´tych umowami mi´dzynarodowy-
mi, o których mowa w ust. 3, je˝eli Êrodki te sà rów-
nowa˝ne pod wzgl´dem skutecznoÊci ze Êrodkami
przewidzianymi w Kodeksie ISPS. 

2. Dyrektor urz´du morskiego w∏aÊciwy ze wzgl´-
du na port macierzysty statku mo˝e, na wniosek ar-
matora, zezwoliç, w drodze decyzji administracyjnej,
na wprowadzenie na jego statkach Êrodków ochrony
innych ni˝ przewidziane w Kodeksie ISPS, je˝eli Êrod-
ki te sà równowa˝ne pod wzgl´dem skutecznoÊci ze
Êrodkami przewidzianymi w Kodeksie ISPS.

3. W drodze umów mi´dzynarodowych mogà byç
przewidziane, zgodne z Prawid∏em 11 Rozdzia∏u XI-2
Konwencji SOLAS, alternatywne rozwiàzania w zakre-
sie ochrony statków wykonujàcych krótkie podró˝e
mi´dzynarodowe na sta∏ych trasach mi´dzy obiektami
portowymi po∏o˝onymi na terytorium paƒstw-stron
tych umów. 

Art. 6. 1. Do zadaƒ centralnego punktu kontakto-
wego, o którym mowa w sekcji 4.14 w cz´Êci B Kodek-
su ISPS, nale˝y:

1) przekazywanie informacji CSO statków o polskiej
przynale˝noÊci;

2) przekazywanie Komisji Europejskiej i Mi´dzynaro-
dowej Organizacji Morskiej (IMO) oraz w∏aÊciwym
organom paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej
informacji o wprowadzonych Êrodkach ochrony
na morzu;

3) przyjmowanie od punktu odbioru alertu informa-
cji o odbiorze alertu;

4) sk∏adanie Komisji Europejskiej i IMO raportów
i sprawozdaƒ o naruszeniu ochrony statków.

2. Do zadaƒ regionalnego punktu kontaktowego,
o którym mowa w sekcji 4.14 w cz´Êci B Kodeksu ISPS,
nale˝y: 

1) przekazywanie do centralnego punktu kontaktowe-
go informacji w zakresie ochrony ˝eglugi i portów;

2) informowanie statków o aktualnym poziomie
ochrony obiektu portowego lub portu;

3) w odniesieniu do statku zmierzajàcego do polskie-
go portu:

a) przyjmowanie informacji o poziomie ochrony
statku i przekazywanie ich do w∏aÊciwego ofice-
ra ochrony portu i PFSO,

b) informowanie statku o posiadaniu przez w∏aÊci-
wy obiekt portowy, znajdujàcy si´ w terytorial-
nym zakresie dzia∏ania punktu kontaktowego,
wa˝nego potwierdzenia zgodnoÊci obiektu por-
towego,

c) informowanie o szczegó∏ach kontaktowania si´
z w∏aÊciwym PFSO i oficerem ochrony portu;

4) doradztwo w zakresie ochrony na morzu dla statku: 

a) o polskiej przynale˝noÊci,

b) znajdujàcego si´ na polskim morzu terytorial-
nym lub morskich wodach wewn´trznych lub
który zawiadomi∏ o zamiarze wejÊcia na te
akweny.

3. Do zadaƒ punktu odbioru alertu nale˝y:

1) zarzàdzanie informacjà o alercie, w tym:

a) odbiór alertu,

b) informowanie centralnego punktu kontaktowe-
go o odebranym alercie,

c) informowanie o odebranym alercie punktu od-
bioru alertu paƒstwa, na którego obszarze mor-
skim w danej chwili statek przebywa;

2) odbiór od w∏aÊciwych organów innych paƒstw in-
formacji o zagro˝eniu ochrony statku znajdujàce-
go si´ na polskich obszarach morskich i zarzàdza-
nie tà informacjà;

3) utrzymywanie ciàg∏ej gotowoÊci do przyjmowania
alertów i ich natychmiastowego przekazywania do
centralnego punktu kontaktowego;

4) alarmowanie Morskiej S∏u˝by Poszukiwania i Ra-
townictwa;

5) prowadzenie szkoleƒ i çwiczeƒ oraz testowanie
procedur, systemów ∏àcznoÊci i systemów uzyski-
wania informacji w zakresie zarzàdzania informa-
cjà o alercie.

Art. 7. 1. Oficer ochrony portu realizuje zadania
punktu kontaktowego polegajàce w szczególnoÊci na
utrzymywaniu kontaktu z PFSO, CSO i SSO oraz wy-
mianie informacji w zakresie ochrony portu. 

2. Organ ochrony portu mo˝e powierzyç jednemu
oficerowi ochrony portu obowiàzki oficera ochrony
portu dla kilku obiektów portowych, tak˝e niele˝àcych
w granicach portu. 

Art. 8. 1. PFSO jest obowiàzany informowaç re-
gionalny punkt kontaktowy o zdarzeniach i przes∏an-
kach mogàcych wp∏ynàç na ochron´ obiektu porto-
wego i portu, w tym w szczególnoÊci o wystàpieniu
sytuacji zagro˝enia lub prawdopodobieƒstwie wystà-
pienia sytuacji zagro˝enia, które mogà wp∏ywaç na
zmian´ poziomu ochrony w obiekcie portowym lub
porcie.

2. Kapitan, SSO lub CSO statku znajdujàcego si´
na polskim morzu terytorialnym lub morskich wo-
dach wewn´trznych i CSO statku o polskiej przynale˝-
noÊci sà obowiàzani informowaç regionalny punkt
kontaktowy o zdarzeniach i przes∏ankach mogàcych
wp∏ynàç na ochron´ statku, w szczególnoÊci takich,
które mogà wp∏ywaç na zmian´ poziomu ochrony
statku.

3. Na podstawie uzyskanych informacji dyrektor
w∏aÊciwego urz´du morskiego informuje o sytuacji
ministra w∏aÊciwego do spraw gospodarki morskiej.
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Rozdzia∏ 3

Ochrona statku 

Art. 9. 1. Na ka˝dym statku powinny znajdowaç si´:

1) plan ochrony statku zgodny z Kodeksem ISPS, za-
twierdzony przez administracj´ paƒstwa bandery
statku;

2) mi´dzynarodowy certyfikat ochrony statku lub
tymczasowy mi´dzynarodowy certyfikat ochrony
statku;

3) zapis historii statku;

4) lista portów zawini´ç statku;

5) zapisy czynnoÊci, o których mowa w sekcji 10.1
w cz´Êci A Kodeksu ISPS. 

2. Zapisy czynnoÊci, o których mowa w ust. 1
pkt 5, przechowuje si´ na statku przez okres co naj-
mniej 6 miesi´cy.

3. List´ portów zawini´ç sporzàdza kapitan statku.
Lista ta powinna zawieraç wykaz ostatnich 10 portów
zawini´ç statku.

Art. 10. 1. Plan ochrony statku sporzàdza armator
na podstawie oceny stanu ochrony statku.

2. Do przygotowania oceny stanu ochrony statku
stosuje si´ postanowienia sekcji 8 w cz´Êci A Kodek-
su ISPS oraz sekcji 8 w cz´Êci B Kodeksu ISPS.

Art. 11. 1. Do planu ochrony statku stosuje si´ po-
stanowienia sekcji 9 w cz´Êci A Kodeksu ISPS.

2. Plan ochrony statku o polskiej przynale˝noÊci
sporzàdza si´ co najmniej w trzech egzemplarzach
w j´zyku roboczym lub j´zykach roboczych statku,
w tym jednà wersj´ w j´zykach polskim i angielskim.

3. Armator przedstawia, w celu zatwierdzenia,
projekt planu ochrony statku dyrektorowi urz´du mor-
skiego w∏aÊciwemu ze wzgl´du na port macierzysty
statku.

4. Dyrektor urz´du morskiego w∏aÊciwy ze wzgl´-
du na port macierzysty statku zatwierdza plan ochro-
ny statku, w drodze decyzji administracyjnej, je˝eli
odpowiada on wymaganiom oraz uwzgl´dnia prze-
s∏anki wynikajàce z oceny stanu ochrony statku. 

5. Poprawki do zatwierdzonego planu ochrony
statku, które:

1) zmieniajà zasadniczo dotychczasowe podejÊcie do
utrzymywania ochrony statku,

2) wynikajà z usuni´cia lub wymiany urzàdzeƒ lub
systemów ochrony uznanych w planie ochrony za
kluczowe dla utrzymania ochrony statku

— podlegajà zatwierdzeniu przez dyrektora urz´du
morskiego w∏aÊciwego ze wzgl´du na port macierzy-
sty statku.

6. Do zatwierdzenia poprawek do planu ochrony
statku stosuje si´ przepis ust. 4.

7. Armator zabezpiecza plan ochrony statku przed
nieuprawnionym dost´pem lub ujawnieniem. 

Art. 12. 1. Dyrektor urz´du morskiego w∏aÊciwy ze
wzgl´du na port macierzysty statku wydaje, w drodze
decyzji administracyjnej, mi´dzynarodowy certyfikat
ochrony statku, zgodnie z postanowieniami sekcji 19.2
w cz´Êci A Kodeksu ISPS, na okres 5 lat.

2. Wzór mi´dzynarodowego certyfikatu ochrony
statku okreÊla za∏àcznik nr 1 do cz´Êci A Kodeksu ISPS.

Art. 13. 1. Dyrektor urz´du morskiego w∏aÊciwy ze
wzgl´du na port macierzysty statku wydaje, w drodze
decyzji administracyjnej, tymczasowy mi´dzynarodo-
wy certyfikat ochrony statku, zgodnie z postanowie-
niami sekcji 19.4 w cz´Êci A Kodeksu ISPS, z tym ˝e in-
formacje, o których mowa w sekcji 19.4.2, powinny
byç sporzàdzone w j´zyku polskim. 

2. Wzór tymczasowego mi´dzynarodowego certy-
fikatu ochrony statku okreÊla za∏àcznik nr 2 do cz´Ê-
ci A Kodeksu ISPS. 

Art. 14. 1. Zapis historii statku wydaje, w drodze
decyzji administracyjnej, na wniosek armatora, dyrek-
tor urz´du morskiego w∏aÊciwy ze wzgl´du na port
macierzysty statku.

2. We wniosku o wydanie zapisu historii statku za-
mieszcza si´ informacje zgodne z Prawid∏em 5.3
w Rozdziale XI-1 Konwencji SOLAS.

3. Zapis historii statku sporzàdza si´ w j´zykach
polskim i angielskim.

4. W przypadku potrzeby wprowadzenia zmian
w zapisie historii statku armator lub kapitan statku
wype∏nia:

1) formularz poprawek,

2) indeks poprawek

oraz za∏àcza je do aktualnego zapisu.

5. Kopi´ wype∏nionego formularza, o którym mo-
wa w ust. 4 pkt 1, przesy∏a si´ do dyrektora urz´du
morskiego w∏aÊciwego ze wzgl´du na port macierzy-
sty statku.

6. Wszelkie uprzednie zmiany w zapisie historii
statku nie mogà byç modyfikowane, wykreÊlane, usu-
wane lub zamazywane. 

7. Dyrektor urz´du morskiego w∏aÊciwy ze wzgl´-
du na port macierzysty statku po otrzymaniu kopii for-
mularza poprawek wydaje zmieniony zapis historii
statku, w terminie 3 miesi´cy od dnia otrzymania tej
kopii.

8. W przypadku zmiany paƒstwa przynale˝noÊci
statku z polskiej na obcà dyrektor urz´du morskiego
w∏aÊciwy ze wzgl´du na port macierzysty statku wy-
daje armatorowi zapis historii statku, wskazujàcy dat´
wykreÊlenia z rejestru paƒstwa przynale˝noÊci, oraz
przesy∏a jego kopi´ w∏aÊciwej administracji paƒstwa
nowej przynale˝noÊci statku.
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9. W przypadku zmiany paƒstwa przynale˝noÊci
statku z obcej na polskà dyrektor urz´du morskiego
w∏aÊciwy ze wzgl´du na port macierzysty statku wy-
daje zapis historii statku o kolejnym numerze, w ter-
minie 3 miesi´cy, liczàc od daty zmiany paƒstwa przy-
nale˝noÊci statku.

Art. 15. 1. W przypadku utraty lub zniszczenia za-
pisu historii statku armator lub kapitan statku powia-
damia, w formie pisemnej, dyrektora urz´du mor-
skiego w∏aÊciwego ze wzgl´du na port macierzysty
statku, za∏àczajàc list´ dokumentów utraconych lub
zniszczonych.

2. Dyrektor urz´du morskiego w∏aÊciwy ze wzgl´-
du na port macierzysty statku wydaje duplikaty zapisu
historii statku, o których mowa w ust. 1, z zachowa-
niem porzàdku numeracji.

Art. 16. Zabrania si´ u˝ywania alertu, w celu in-
nym ni˝ potrzeba wskazania, ˝e statek znajduje si´
w niebezpieczeƒstwie, bez zaistnienia okolicznoÊci za-
gro˝enia bàdê naruszenia ochrony statku lub u˝ywa-
nia sygna∏u, który móg∏by byç wzi´ty za alert. 

Art. 17. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki
morskiej okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) wzór zapisu historii statku, wzór formularza po-
prawek i indeksu poprawek do zapisu historii stat-
ku oraz wzór listy portów zawini´ç statku, wskazu-
jàc sposób wype∏niania tych dokumentów,

2) szczegó∏owe zadania i sposób dzia∏ania punktu
odbioru alertu oraz wymagania dotyczàce funk-
cjonowania systemu alertu

— majàc na uwadze postanowienia Konwencji SOLAS,
Kodeksu ISPS oraz rozporzàdzenia (WE) nr 725/2004.

Rozdzia∏ 4

Ochrona portu i obiektu portowego

Art. 18. 1. Dla ka˝dego portu organ ochrony portu
sporzàdza: 

1) ocen´ stanu ochrony portu;

2) plan ochrony portu — na podstawie tej oceny.

2. Dokonujàc oceny stanu ochrony portu, uwzgl´d-
nia si´:

1) specyfik´ ró˝nych cz´Êci portu, a tak˝e obszarów
przyleg∏ych do nich, oraz

2) ocen´ stanu ochrony obiektów portowych znajdu-
jàcych si´ w jego granicach.

3. Elementy oceny stanu ochrony portu okreÊla za-
∏àcznik nr 1 do ustawy. 

4. Plan ochrony portu okreÊla dla ka˝dego z trzech
poziomów ochrony:

1) procedury, których nale˝y przestrzegaç;

2) Êrodki ochrony, które nale˝y wprowadziç;

3) dzia∏ania, jakie nale˝y podjàç. 

5. Elementy planu ochrony portu okreÊla za∏àcznik
nr 2 do ustawy. 

6. Organ ochrony portu uzgadnia ocen´ stanu
ochrony i plan ochrony portu z w∏aÊciwym terytorial-
nie wojewodà, w zakresie zadaƒ wynikajàcych z art. 15
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rzàdo-
wej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872,
z póên. zm.3)).

7. W przypadku gdy port graniczy z portem wojen-
nym, plan ochrony portu wymaga równie˝ uzgodnie-
nia z Dowódcà Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej
Polskiej w zakresie wzajemnego funkcjonowania pla-
nów ochrony.

8. W przypadku gdy na obszarze portu zosta∏ okreÊ-
lony terytorialny zasi´g morskiego przejÊcia graniczne-
go, plan ochrony portu wymaga równie˝ uzgodnienia
z w∏aÊciwym terytorialnie komendantem oddzia∏u Stra-
˝y Granicznej w zakresie funkcjonowania morskiego
przejÊcia granicznego. 

9. Ocen´ stanu ochrony i plan ochrony portu za-
twierdza, w drodze decyzji administracyjnej, minister
w∏aÊciwy do spraw gospodarki morskiej w porozu-
mieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw wewn´trz-
nych, je˝eli zosta∏y uwzgl´dnione wymagania okreÊ-
lone odpowiednio w za∏àczniku nr 1 i 2 do ustawy. 

10. Ocena stanu ochrony portu i plan ochrony por-
tu podlegajà ochronie przed nieuprawnionym dost´-
pem lub ujawnieniem. 

Art. 19. 1. Dla ka˝dego obiektu portowego sporzà-
dza si´ ocen´ stanu ochrony obiektu portowego i plan
ochrony obiektu portowego — na podstawie tej oceny.

2. Zarzàdzajàcy obiektem portowym powinien uzy-
skaç potwierdzenie zgodnoÊci obiektu portowego przed
oddaniem tego obiektu do u˝ytku.

Art. 20. 1. Ocen´ stanu ochrony obiektu portowe-
go sporzàdza dyrektor w∏aÊciwego urz´du morskiego
lub RSO w przypadku, o którym mowa w art. 57 ust. 1.

2. Ocen´ stanu ochrony obiektu portowego spo-
rzàdza si´ zgodnie z postanowieniami sekcji 15 w cz´-
Êci A oraz sekcji 15.3 i 15.4 w cz´Êci B Kodeksu ISPS. 

3. Raport, o którym mowa w sekcji 15.7 w cz´Êci A
Kodeksu ISPS, sporzàdza podmiot, o którym mowa
w ust. 1. 

4. Ocen´ stanu ochrony obiektu portowego za-
twierdza minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki
morskiej.

5. Ocen´ stanu ochrony obiektu portowego za-
twierdza si´ po uzgodnieniu z w∏aÊciwym terytorialnie
wojewodà, w zakresie zadaƒ wynikajàcych z art. 15
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rzàdo-
wej w województwie, w drodze decyzji administracyj-
nej, w terminie 2 miesi´cy, je˝eli zosta∏y spe∏nione wy-
magania okreÊlone w ust. 2. 

———————
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1407, z 2002 r.
Nr 37, poz. 329, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 558, Nr 89,
poz. 804 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 52, poz. 450,
Nr 137, poz. 1302 i Nr 149, poz. 1452, z 2004 r. Nr 33,
poz. 287 oraz z 2005 r. Nr 33, poz. 288, Nr 90, poz. 757
i Nr 175, poz. 1462.
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6. W przypadku gdy obiekt portowy znajduje si´
w terytorialnym zasi´gu morskiego przejÊcia gra-
nicznego, ocen´ stanu ochrony obiektu portowego
uzgadnia si´, w terminie 14 dni, z w∏aÊciwym teryto-
rialnie komendantem oddzia∏u Stra˝y Granicznej,
w zakresie funkcjonowania morskiego przejÊcia gra-
nicznego. 

Art. 21. 1. Zarzàdzajàcy obiektem portowym spo-
rzàdza plan ochrony obiektu portowego stosownie do
dzia∏aƒ statek — obiekt portowy. 

2. Do planu ochrony obiektu portowego stosuje
si´ postanowienia sekcji 16 w cz´Êci A Kodeksu ISPS
oraz w sekcjach 16.3 i 16.8 w cz´Êci B Kodeksu ISPS. 

3. Zarzàdzajàcy obiektem portowym zapewnia,
aby ocena stanu ochrony i plan ochrony obiektu por-
towego by∏y chronione przed nieuprawnionym dost´-
pem lub ujawnieniem. 

4. Plan ochrony obiektu portowego zatwierdza,
w drodze decyzji administracyjnej:

1) minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki morskiej
— je˝eli plan ochrony obiektu portowego zosta∏
sporzàdzony przez dyrektora urz´du morskiego;

2) dyrektor w∏aÊciwego urz´du morskiego — dla po-
zosta∏ych obiektów portowych usytuowanych w je-
go terytorialnym zakresie dzia∏ania.

5. Plan ochrony obiektu portowego zatwierdza si´
po uzgodnieniu z w∏aÊciwym terytorialnie wojewodà,
w zakresie zadaƒ wynikajàcych z art. 15 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o administracji rzàdowej w woje-
wództwie, w drodze decyzji administracyjnej, w termi-
nie 2 miesi´cy, je˝eli zosta∏y spe∏nione wymagania
okreÊlone w Kodeksie ISPS.

6. W przypadku gdy obiekt portowy znajduje si´
w terytorialnym zasi´gu morskiego przejÊcia granicz-
nego, plan ochrony obiektu portowego uzgadnia si´,
w terminie 14 dni, z w∏aÊciwym terytorialnie komen-
dantem oddzia∏u Stra˝y Granicznej, w zakresie funk-
cjonowania morskiego przejÊcia granicznego.

7. Zatwierdzajàc plan ochrony obiektu portowego,
potwierdzenie zgodnoÊci obiektu portowego, na okres
5 lat, wydaje:

1) minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki morskiej
— je˝eli plan ochrony obiektu portowego zosta∏
sporzàdzony przez dyrektora urz´du morskiego;

2) dyrektor w∏aÊciwego urz´du morskiego — dla po-
zosta∏ych obiektów portowych znajdujàcych si´
w jego terytorialnym zakresie dzia∏ania.

8. Dokument, o którym mowa w ust. 7, wymaga
corocznego potwierdzenia, którego dokonuje si´ nie
wczeÊniej ni˝ 3 miesiàce przed up∏ywem kolejnego ro-
ku od daty wydania potwierdzenia zgodnoÊci obiektu
portowego i nie póêniej ni˝ 3 miesiàce po up∏ywie tej
daty.

9. Wzór potwierdzenia zgodnoÊci obiektu porto-
wego okreÊla za∏àcznik nr 2 do cz´Êci B Kodeksu ISPS.

Rozdzia∏ 5

Op∏aty

Art. 22. 1. Za dokonanie czynnoÊci, o których mo-
wa w art. 12 ust. 1, art. 13 ust. 1, art. 14 ust. 1, art. 20
ust. 4 i art. 21 ust. 7 pkt 2, oraz za zatwierdzenie doku-
mentów, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i art. 21
ust. 4 pkt 2, oraz poprawek do tych dokumentów,
a tak˝e w przypadku, gdy oceny stanu ochrony i plany
ochrony portu by∏y przygotowane przez RSO, pobiera
si´ op∏aty, które stanowià dochód bud˝etu paƒstwa. 

2. WysokoÊç op∏at, o których mowa w ust. 1, okreÊ-
la za∏àcznik nr 3 do ustawy. 

3. Op∏aty za dokonanie czynnoÊci, o której mowa
w art. 20 ust. 4, nie pobiera si´, je˝eli ocen´ stanu
ochrony obiektu portowego sporzàdzi∏ dyrektor urz´-
du morskiego.

Rozdzia∏ 6

Poziomy ochrony ˝eglugi i portów

Art. 23. 1. Ustala si´ trzy poziomy ochrony ˝eglugi
i portów:

1) poziom ochrony 1 — poziom, dla którego w ka˝-
dym czasie b´dà utrzymywane minimalne Êrodki
ochrony wynikajàce z planu ochrony;

2) poziom ochrony 2 — poziom, dla którego w wyni-
ku zwi´kszonego ryzyka zajÊcia zdarzenia narusza-
jàcego ochron´ przez okreÊlony czas b´dà utrzy-
mywane odpowiednie, dodatkowe Êrodki ochrony
wynikajàce z planu ochrony;

3) poziom ochrony 3 — poziom, dla którego przez
ograniczony czas b´dà utrzymywane dodatkowe
Êrodki ochrony wynikajàce z planu ochrony, zwià-
zane z prawdopodobieƒstwem lub bezpoÊrednià
groêbà zajÊcia zdarzenia naruszajàcego ochron´,
przy czym identyfikacja konkretnego celu ataku
mo˝e nie byç mo˝liwa. 

2. W zale˝noÊci od stopnia prawdopodobieƒstwa
wystàpienia zdarzenia naruszajàcego ochron´, w ró˝-
nych obiektach portowych na terenie tego samego
portu mogà byç wprowadzane ró˝ne poziomy ochro-
ny oraz ró˝ne Êrodki ochrony na ka˝dym z poziomów.

Art. 24. 1. Dyrektor w∏aÊciwego urz´du morskiego
wprowadza poziom ochrony 2 dla obiektu portowego
lub portu, je˝eli istnieje zwi´kszone ryzyko zajÊcia zda-
rzenia naruszajàcego ochron´.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki mor-
skiej, na wniosek dyrektora urz´du morskiego, wpro-
wadza poziom ochrony 3, je˝eli istniejà wiarygodne
informacje o prawdopodobieƒstwie zajÊcia zdarzenia
naruszajàcego ochron´ albo o bezpoÊrednim zagro˝e-
niu. O wprowadzeniu poziomu ochrony 3 niezw∏ocz-
nie informuje si´ Prezesa Rady Ministrów oraz w∏aÊci-
wego terytorialnie wojewod´. 

3. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki mor-
skiej, na wniosek dyrektora urz´du morskiego, wpro-
wadza poziomy ochrony na statkach o polskiej przy-
nale˝noÊci. 
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4. Podejmujàc decyzj´ o zmianie poziomu ochro-
ny, bierze si´ pod uwag´ stopieƒ wiarygodnoÊci infor-
macji o zagro˝eniu oraz potencjalne konsekwencje
wystàpienia zdarzenia naruszajàcego ochron´.

5. W przypadku wprowadzenia poziomu ochro-
ny 3 stosuje si´ odpowiednio art. 21 i 23—25 ustawy
z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarzàdzaniu kryzysowym
(Dz. U. Nr 89, poz. 590).

6. Poziomy ochrony obni˝ajà organy upowa˝nione
do ich wprowadzania. 

Art. 25. 1. W sprawach, o których mowa w art. 24
ust. 1—3, wydaje si´ decyzje administracyjne. 

2. Decyzji nadaje si´ rygor natychmiastowej wyko-
nalnoÊci.

3. Decyzj´ dor´cza si´ za poÊrednictwem pos∏aƒca
lub przy u˝yciu telefaksu, poczty elektronicznej albo
w szczególnych przypadkach — og∏asza si´ ustnie.
W razie dor´czenia decyzji przy u˝yciu telefaksu lub
poczty elektronicznej, dowodem dor´czenia jest po-
twierdzenie transmisji danych.

Art. 26. W celu zapobie˝enia lub ograniczenia za-
gro˝enia ochrony ˝eglugi i portów dyrektor w∏aÊciwe-
go urz´du morskiego, w odniesieniu do ka˝dego stat-
ku, mo˝e:

1) nakazaç, aby statek uda∏ si´ na okreÊlonà pozycj´
na morzu;

2) nakazaç statkowi wyjÊcie z portu;

3) zakazaç statkowi wejÊcia do portu;

4) zakazaç statkowi wyjÊcia z portu;

5) wstrzymaç dzia∏ania: statek — obiekt portowy lub
statek — statek. 

Art. 27. 1. W celu zapobie˝enia, ograniczenia lub
usuni´cia powa˝nego i bezpoÊredniego niebezpie-
czeƒstwa gro˝àcego statkom, obiektom portowym
i portom oraz zwiàzanej z nimi infrastrukturze, po-
wsta∏ego na skutek u˝ycia statku lub obiektu p∏ywajà-
cego jako Êrodka ataku terrorystycznego, po wyczer-
paniu przez Stra˝ Granicznà Êrodków przewidzianych
w ustawie z dnia 12 paêdziernika 1990 r. o Stra˝y Gra-
nicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z póên.
zm.4)), Minister Obrony Narodowej mo˝e wydaç decy-
zj´ o zastosowaniu na polskich obszarach morskich
niezb´dnych Êrodków, do zatopienia tego statku lub
obiektu p∏ywajàcego w∏àcznie.

2. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, tryb post´powania przy stosowaniu Êrodków,
o których mowa w ust. 1, i sposób wspó∏dzia∏ania or-
ganów, majàc na wzgl´dzie:

1) zapewnienie prawid∏owego sposobu zastosowa-
nia tych Êrodków oraz u˝ycia ich wy∏àcznie w przy-
padku braku mo˝liwoÊci zapewnienia przestrzega-
nia prawa polskiego w inny sposób;

2) sprawnoÊç i skutecznoÊç wspó∏dzia∏ania organów
chroniàcych obszary morskie Rzeczypospolitej
Polskiej. 

Art. 28. 1. Ka˝dy, a w szczególnoÊci SSO, CSO
i PFSO, ma obowiàzek zastosowania si´ do poleceƒ
i instrukcji dotyczàcych ochrony ˝eglugi i portów, wy-
danych przez organy administracji morskiej.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki mor-
skiej okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, sposób przeka-
zywania i obiegu informacji w zakresie ochrony ˝eglu-
gi i portów, majàc na uwadze koniecznoÊç zapewnie-
nia bezpieczeƒstwa teleinformatycznego przetwarza-
nych i przekazywanych informacji oraz ochron´ infor-
macji niejawnych.

Rozdzia∏ 7

Weryfikacja ochrony ˝eglugi i portów

Art. 29. 1. Statki, obiekty portowe i porty podlega-
jà weryfikacji i próbom efektywnoÊci w zakresie
ochrony ˝eglugi i portów.

2. Weryfikacja polega na badaniu systemów, Êrod-
ków, procedur i struktur systemu ochrony ˝eglugi
i portów, w celu okreÊlenia ich zgodnoÊci z ustawà,
Konwencjà SOLAS, w szczególnoÊci Kodeksem ISPS
oraz rozporzàdzeniem (WE) nr 725/2004.

3. Próba efektywnoÊci polega na sprawdzeniu
Êrodków ochrony ˝eglugi i portów, polegajàcym na
symulacji zamiaru pope∏nienia aktu bezprawnego,
w celu zbadania skutecznoÊci wdro˝onych procedur. 

4. Podczas przeprowadzania próby efektywnoÊci
jest dopuszczalne stosowanie tylko takich Êrodków,
które odpowiadajà potrzebom wynikajàcym z istniejà-
cej sytuacji, aby mo˝na by∏o skutecznie oraz bezpiecz-
nie przeprowadziç takà prób´.

Art. 30. 1. Weryfikacje i próby efektywnoÊci prze-
prowadza:

1) inspekcja bandery i inspekcja portu — w odniesie-
niu do statków;

2) zespó∏, który powo∏uje, po uzgodnieniu z Komen-
dantem G∏ównym Policji, i wyznacza jego prze-
wodniczàcego:
a) minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki mor-

skiej — w odniesieniu do portów,

b) dyrektor w∏aÊciwego urz´du morskiego — w od-
niesieniu do obiektów portowych.

2. W sk∏ad zespo∏u wchodzà:

1) inspektorzy bandery i portu;

2) funkcjonariusze Policji wyznaczeni przez Komen-
danta G∏ównego Policji;

3) eksperci posiadajàcy kwalifikacje i doÊwiadczenie
w zakresie ochrony ˝eglugi i portów, w szczegól-
noÊci polegajàce na:
a) wiedzy teoretycznej i doÊwiadczeniu praktycz-

nym w dziedzinie ochrony ˝eglugi i portów,

b) wiedzy praktycznej w zakresie badanych czyn-
noÊci. 

———————
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 170,
poz. 1218, z 2007 r. Nr 57, poz. 390 i Nr 82, poz. 558 oraz
z 2008 r. Nr 86, poz. 521. 
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3. Eksperci powo∏ani do zespo∏u, o którym mowa
w ust. 1 pkt 2, za przeprowadzenie weryfikacji lub
prób efektywnoÊci otrzymujà wynagrodzenie. 

4. Dyrektor w∏aÊciwego urz´du morskiego jest
uprawniony do prowadzenia doraênych kontroli prze-
strzegania wymagaƒ Kodeksu ISPS przez statki oraz
obiekty portowe.

Art. 31. 1. Weryfikacje i próby efektywnoÊci w por-
tach przeprowadza si´ co najmniej raz na 5 lat. 

2. Weryfikacja portu obejmuje zagadnienia zawar-
te w planie ochrony portu, okreÊlone w za∏àczniku nr 2
do ustawy.

Art. 32. 1. Weryfikacje i próby efektywnoÊci w obiek-
tach portowych przeprowadza si´ co roku, nie wczeÊ-
niej ni˝ 3 miesiàce przed up∏ywem kolejnego roku od
daty wydania potwierdzenia zgodnoÊci obiektu porto-
wego i nie póêniej ni˝ 3 miesiàce po up∏ywie tej daty.

2. Weryfikacja obiektu portowego obejmuje za-
gadnienia zawarte w planie ochrony obiektu portowe-
go, zgodnie z postanowieniami sekcji 16 w cz´Êci A
Kodeksu ISPS oraz sekcji 16 w cz´Êci B Kodeksu ISPS.

Art. 33. 1. O terminie planowanej weryfikacji infor-
muje si´ zarzàdzajàcego portem lub obiektem porto-
wym, okreÊlajàc jej zakres oraz nazwiska cz∏onków ze-
spo∏u, który b´dzie jej dokonywa∏. 

2. Z przeprowadzonej weryfikacji sporzàdza si´
protokó∏ w terminie 14 dni od dnia jej zakoƒczenia.

3. Protokó∏ z weryfikacji powinien zawieraç opis
stanu faktycznego stwierdzonego w trakcie weryfika-
cji, w tym ustalone nieprawid∏owoÊci, a tak˝e wnioski
i zalecenia.

4. Do protoko∏u z weryfikacji mogà zostaç do∏àczo-
ne dowody w postaci zdj´ç, nagraƒ obrazu lub dêwi´ku.

5. Protokó∏ z weryfikacji podpisujà przewodniczà-
cy zespo∏u oraz odpowiednio oficer ochrony portu,
PFSO lub kapitan statku, a w razie ich nieobecnoÊci
osoba przez nich upowa˝niona. 

6. Odmow´ podpisania protoko∏u przez kontrolo-
wanego odnotowuje si´ w protokole z weryfikacji. 

Art. 34. 1. Statki o polskiej przynale˝noÊci podlega-
jà weryfikacji, zgodnie z postanowieniami sekcji 19
w cz´Êci A Kodeksu ISPS, w ramach inspekcji bandery.

2. Statki o obcej przynale˝noÊci podlegajà weryfi-
kacji, zgodnie z Prawid∏em 9/2 Rozdzia∏u XI-2 Kon-
wencji SOLAS, w ramach inspekcji portu. 

3. Do przeprowadzenia weryfikacji statków stosuje
si´ odpowiednio przepisy o bezpieczeƒstwie morskim.

Art. 35. Dyrektor w∏aÊciwego urz´du morskiego
w sprawach okreÊlonych w Prawidle 9/2.5 Rozdzia-
∏u XI-2 Konwencji SOLAS wydaje decyzje administra-
cyjne. 

Art. 36. 1. Za przeprowadzenie weryfikacji pobiera
si´ op∏at´ okreÊlonà w za∏àczniku nr 3 do ustawy. 

2. Op∏ata, o której mowa w ust. 1, stanowi dochód
bud˝etu paƒstwa.

3. Op∏aty nie pobiera si´, je˝eli zarzàdzajàcym por-
tem lub obiektem portowym jest dyrektor urz´du
morskiego. 

Art. 37. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki
morskiej okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, sposób
przeprowadzania weryfikacji i prób efektywnoÊci
w zakresie ochrony ˝eglugi i portów oraz wysokoÊç
wynagrodzenia ekspertów, o którym mowa w art. 30
ust. 3, majàc na uwadze:

1) zapewnienie skutecznoÊci weryfikacji i prób efek-
tywnoÊci;

2) nak∏ady pracy i koszty funkcjonowania zespo∏u;

3) postanowienia Kodeksu ISPS.

Rozdzia∏ 8

Kontrola osób, baga˝u i ∏adunku

Art. 38. 1. Osoby udajàce si´ na teren portu, obiek-
tu portowego lub na statek oraz ich baga˝ poddaje si´
kontroli w celu zapewnienia ochrony ˝eglugi i portów,
w szczególnoÊci ustalenia, czy posiadajà uprawnienia
do przebywania na terenie portu, obiektu portowego
lub statku, a tak˝e wykrycia przedmiotów lub substan-
cji, o których mowa w art. 41 ust. 1. 

2. Zadania zwiàzane z kontrolà, o której mowa
w ust. 1, wykonuje zarzàdzajàcy portem lub obiektem
portowym — we wspó∏dzia∏aniu z Policjà, w zakresie
okreÊlonym w planie ochrony portu lub obiektu por-
towego. W przypadku gdy osoba jest poddawana
kontroli granicznej, zarzàdzajàcy portem lub obiektem
portowym wspó∏dzia∏a ze Stra˝à Granicznà.

Art. 39. 1. ¸adunek statkowy oraz inne przedmio-
ty, wy∏àczajàc baga˝, o którym mowa w art. 38 ust. 1,
przeznaczone do transportu na teren portu, obiektu
portowego lub na statek poddaje si´ kontroli w celu
ochrony statków, obiektów portowych i portów,
w szczególnoÊci ustalenia zgodnoÊci z dokumentami
przewozowymi lub wykrycia niezgodnych z tymi do-
kumentami przedmiotów lub substancji, o których
mowa w art. 41 ust. 1.

2. Zadania zwiàzane z kontrolà, o której mowa
w ust. 1, wykonuje zarzàdzajàcy portem lub obiektem
portowym zgodnie z planem ochrony portu lub obiek-
tu portowego, we wspó∏dzia∏aniu odpowiednio ze
S∏u˝bà Celnà lub Stra˝à Granicznà, w zakresie okreÊ-
lonym w tych planach. 

Art. 40. 1. Zarzàdzajàcy portem lub obiektem por-
towym realizuje zadania, o których mowa w art. 38
i art. 39, przez jednostk´ ochrony portu lub obiektu
portowego. 

2. W przypadku gdy zadania jednostki ochrony
portu lub obiektu portowego wykonuje przedsi´bior-
ca, o którym mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia
22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, pracow-
nicy tego przedsi´biorcy powinni byç przeszkoleni
w zakresie ochrony ˝eglugi i portów, w tym w zakre-
sie wykonywania dodatkowych uprawnieƒ, wynikajà-
cych z ust. 4. Przeszkolenie zapewnia zarzàdzajàcy
portem lub obiektem portowym w porozumieniu
z przedsi´biorcà. 
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3. Jednostka ochrony portu lub obiektu portowe-
go wykonuje zadania wynikajàce odpowiednio z pla-
nu ochrony portu lub obiektu portowego, w szczegól-
noÊci w zakresie:

1) kontroli przepustek wydawanych przez zarzàdzajà-
cych portem lub obiektem portowym;

2) prowadzenia kontroli dost´pu do obszarów o ogra-
niczonym dost´pie;

3) uj´cia i przekazania Policji osoby naruszajàcej
ochron´;

4) ochrony obszarów o ograniczonym dost´pie;

5) czynnoÊci, o których mowa w art. 3 pkt 2 ustawy
z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.

4. Pracownik jednostki ochrony portu lub obiektu
portowego przy wykonywaniu zadaƒ z zakresu ochro-
ny ˝eglugi i portów, niezale˝nie od uprawnieƒ okreÊ-
lonych w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie
osób i mienia, ma prawo do:

1) niedopuszczenia do wejÊcia na obszar lub do
obiektu podlegajàcego ochronie osoby nieposia-
dajàcej wymaganych uprawnieƒ;

2) kontroli manualnej i przeglàdania zawartoÊci ba-
ga˝u;

3) stosowania urzàdzeƒ technicznych do wykrywa-
nia przedmiotów lub substancji, o których mowa
w art. 41 ust. 1.

5. Kontrola manualna jest zespo∏em czynnoÊci wy-
konywanych r´cznie bez ingerencji w wewn´trzne po-
w∏oki cia∏a oraz w sposób powodujàcy w jak naj-
mniejszym stopniu naruszenie intymnoÊci, w celu wy-
krycia w odzie˝y lub na ciele oraz w przedmiotach
osobistych osoby kontrolowanej przedmiotów lub
substancji, o których mowa w art. 41 ust. 1.

6. Komendant G∏ówny Policji sprawuje nadzór
nad dzia∏alnoÊcià jednostki ochrony portu lub obiektu
portowego w zakresie okreÊlonym w art. 43 ust. 1
ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób
i mienia oraz niniejszej ustawie.

7. Nadzór, o którym mowa w ust. 6, polega na:

1) realizacji czynnoÊci okreÊlonych w art. 43 ust. 2
ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób
i mienia;

2) kontroli prawid∏owoÊci prowadzenia dokumenta-
cji organizacji i przebiegu ochrony oraz zgodnoÊci
sprawowanej ochrony z prowadzonà dokumenta-
cjà ochronnà;

3) kontroli sposobu zabezpieczenia broni palnej
i amunicji oraz Êrodków przymusu bezpoÊrednie-
go oraz zgodnoÊci ewidencji broni palnej, amuni-
cji i Êrodków przymusu bezpoÊredniego ze stanem
faktycznym.

8. Do zarzàdzajàcego portem stosuje si´ odpo-
wiednio przepisy art. 43 ust. 3 i art. 50a ustawy z dnia
22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.

9. Funkcjonariuszowi Policji przys∏uguje prawo do
wykonywania czynnoÊci, o których mowa w art. 40
ust. 7, po okazaniu legitymacji s∏u˝bowej i pisemnego
upowa˝nienia, o którym mowa w art. 79 ust. 4 ustawy
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci gospo-
darczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z póên.
zm.5)).

10. Przeprowadzenie kontroli przez jednostk´ ochro-
ny portu lub obiektu portowego nie wyklucza przepro-
wadzenia kontroli zgodnie z planem ochrony statku.

Art. 41. 1. Zabrania si´, z zastrze˝eniem ust. 2 i 3,
nieuprawnionego posiadania oraz transportu na teren
portu, obiektu portowego lub na statek nast´pujàcych
przedmiotów lub substancji:

1) broni;

2) materia∏ów wybuchowych i pirotechnicznych; 

3) Êrodków dra˝niàcych lub og∏uszajàcych;

4) substancji chemicznych palnych i ˝ràcych;

5) innych materia∏ów chemicznych, biologicznych
lub radiacyjnych.

2. Przedmioty lub substancje zabronione, o któ-
rych mowa w ust. 1, mogà byç transportowane na te-
ren portu lub obiektu portowego przez pracowników
portu lub obiektu portowego, zarzàdzajàcego portem
lub obiektem portowym, przedstawicieli innych pod-
miotów wykonujàcych czynnoÊci s∏u˝bowe lub pro-
wadzàcych dzia∏alnoÊç na terenie portu lub obiektu
portowego, o ile jest to niezb´dne do zapewnienia
funkcjonowania tych podmiotów. CzynnoÊci te odby-
wajà si´ zgodnie z postanowieniami planu ochrony
portu lub obiektu portowego.

3. Przedmioty lub substancje, o których mowa
w ust. 1, mogà byç transportowane na statek przez
uprawnionych ˝o∏nierzy oraz funkcjonariuszy S∏u˝by
Kontrwywiadu Wojskowego i Wywiadu Wojskowego,
Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wy-
wiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Policji,
Stra˝y Granicznej, stra˝y po˝arnej, Biura Ochrony
Rzàdu oraz S∏u˝by Celnej, podczas wykonywania
czynnoÊci s∏u˝bowych. 

4. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki mor-
skiej w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw wewn´trznych okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, list´ przedmiotów lub substancji, o których mowa
w ust. 1, oraz metody i Êrodki ochrony przewozu bro-
ni, majàc na uwadze przepisy o broni i amunicji oraz
potrzeb´ zapewnienia ochrony ˝eglugi i portów. 

Art. 42. Rada Ministrów, majàc na uwadze pozio-
my ochrony ˝eglugi i portów, okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, metody i Êrodki kontroli, uwzgl´dniajàc
w szczególnoÊci organizacj´ i formy kontroli, dzia∏a-
nia zapobiegawcze oraz dzia∏ania w przypadkach bez-
prawnej ingerencji oraz rodzaje urzàdzeƒ technicz-
nych stosowanych do kontroli.

———————
5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r.
Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732 i Nr 141, poz. 888.
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Rozdzia∏ 9

WejÊcie do portu oraz deklaracja ochrony

Art. 43. 1. Kapitan statku przed wejÊciem statku do
portu, stosownie do postanowieƒ art. 6 rozporzàdze-
nia (WE) nr 725/2004, zg∏asza statek do regionalnego
punktu kontaktowego, na formularzu zg∏oszenia
wst´pnego.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki mor-
skiej okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzór formula-
rza zg∏oszenia wst´pnego, majàc na uwadze zakres in-
formacji niezb´dnych do zg∏oszenia statku.

Art. 44. 1. Zg∏oszenia nie wymaga si´ w stosunku
do statków, które uzyska∏y zwolnienie z obowiàzku
zg∏oszenia wst´pnego zgodnie z art. 7 rozporzàdzenia
(WE) nr 725/2004. 

2. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki mor-
skiej, w drodze decyzji administracyjnej, wydaje zwol-
nienie, o którym mowa w ust. 1:

1) na wniosek w∏aÊciwego organu paƒstwa cz∏on-
kowskiego Unii Europejskiej;

2) na wniosek polskiego armatora. 

3. We wnioskach, o których mowa w ust. 2, za-
mieszcza si´: 

1) nazw´ statku;

2) numer IMO statku;

3) sygna∏ wywo∏awczy statku;

4) paƒstwo bandery statku;

5) oznaczenie armatora;

6) wykaz statków prowadzàcych regularne us∏ugi
mi´dzy portami znajdujàcymi si´ na terytorium
paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej oraz dane
dotyczàce 24-godzinnego punktu kontaktowego,
o których mowa w art. 7 ust. 1 rozporzàdzenia
(WE) nr 725/2004.

Art. 45. Kapitan statku jest obowiàzany do okaza-
nia dyrektorowi w∏aÊciwego urz´du morskiego:

1) mi´dzynarodowego certyfikatu ochrony statku lub
tymczasowego mi´dzynarodowego certyfikatu
ochrony statku;

2) zapisu historii statku;

3) listy portów zawini´ç statku.

Art. 46. W celu ustalenia, czy zachodzi potrzeba
sporzàdzenia deklaracji ochrony, kapitan statku lub
SSO oraz PFSO obiektu portowego, do którego zmie-
rza statek, przekazujà w∏aÊciwemu regionalnemu
punktowi kontaktowemu i sobie nawzajem informacj´
o aktualnym poziomie ochrony odpowiednio statku
lub obiektu portowego.

Art. 47. 1. Deklaracj´ ochrony sporzàdza si´, w przy-
padku gdy:

1) statek i obiekt portowy, mi´dzy którymi b´dà za-
chodziç dzia∏ania statek — obiekt portowy, majà
ustalone ró˝ne poziomy ochrony;

2) statki, mi´dzy którymi b´dà zachodziç dzia∏ania
statek — statek, majà ustalone ró˝ne poziomy
ochrony.

2. Deklaracj´ ochrony sporzàdza si´ tak˝e w przy-
padku, gdy statek i obiekt portowy majà ustalony ten
sam poziom ochrony 2 lub 3. 

3. Deklaracj´ ochrony sporzàdza si´ tak˝e w przy-
padku, gdy statek i obiekt portowy, mi´dzy którymi
b´dà zachodziç dzia∏ania, znajdujà si´ na poziomie
ochrony 1, je˝eli:

1) dzia∏ania sà prowadzone ze statkiem, który w cià-
gu ostatnich 10 zawini´ç do portów znajdowa∏ si´
w porcie lub w obiekcie portowym, który nie po-
siada∏ zatwierdzonego planu ochrony, lub

2) dzia∏ania sà prowadzone ze statkiem, który nie po-
siada zatwierdzonego planu ochrony, lub

3) statek prowadzi dzia∏ania w porcie lub w obiekcie
portowym, który nie posiada zatwierdzonego pla-
nu ochrony, lub

4) obowiàzek posiadania deklaracji ochrony wynika
z planu ochrony statku lub obiektu portowego.

4. Statek mo˝e ˝àdaç wype∏nienia deklaracji ochro-
ny w przypadkach okreÊlonych w sekcji 5.2 w cz´Êci A
Kodeksu ISPS. 

5. W przypadku gdy poziom ochrony zostaje pod-
wy˝szony w stosunku do poziomu okreÊlonego w de-
klaracji ochrony, sporzàdza si´ nowà deklaracj´, a na-
st´pnie wdra˝a jej postanowienia.

6. Dyrektor w∏aÊciwego urz´du morskiego mo˝e
wprowadziç, w drodze decyzji administracyjnej, obo-
wiàzek sporzàdzenia deklaracji ochrony i wdro˝enia
jej postanowieƒ, je˝eli jest to niezb´dne ze wzgl´du
na ochron´ ˝eglugi i portów.

Art. 48. 1. Deklaracj´ ochrony sporzàdzajà, w for-
mie pisemnej, odpowiednio kapitan statku lub SSO
w imieniu statku oraz PFSO w imieniu obiektu porto-
wego.

2. Deklaracj´ ochrony sporzàdza si´ i wdra˝a jej
postanowienia przed podj´ciem jakichkolwiek dzia∏aƒ
statek — statek lub statek — obiekt portowy. 

Art. 49. 1. Deklaracja ochrony dla statku i obiektu
portowego zachowuje wa˝noÊç przez okres prowa-
dzenia dzia∏aƒ statek — statek lub statek — obiekt por-
towy.

2. W odniesieniu do statków odbywajàcych krót-
kie podró˝e mi´dzynarodowe na sta∏ych trasach de-
klaracja ochrony zachowuje wa˝noÊç przez okres:

1) 90 dni — w odniesieniu do poziomu ochrony 1;

2) 30 dni — w odniesieniu do poziomu ochrony 2.
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3. Termin wa˝noÊci deklaracji ochrony sporzàdzo-
nej na poziomie ochrony 3 jest równy okresowi wska-
zanemu w ust. 1 lub okresowi trwania tego poziomu.

Art. 50. 1. Na statku przechowuje si´ deklaracj´
ochrony z 10 ostatnich zawini´ç do portów, jednak˝e
nie krócej ni˝ przez okres 90 dni.

2. PFSO przechowuje deklaracj´ ochrony przez okres
90 dni.

Art. 51. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki
morskiej okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzór de-
klaracji ochrony, majàc na uwadze postanowienia Ko-
deksu ISPS.

Rozdzia∏ 10

Szkolenia w zakresie ochrony ˝eglugi i portów

Art. 52. 1. Funkcj´ SSO, CSO oraz PFSO mogà pe∏-
niç osoby, które posiadajà wa˝ne Êwiadectwo prze-
szkolenia w zakresie ochrony ˝eglugi i portów. 

2. Âwiadectwo przeszkolenia, na podstawie za-
Êwiadczenia o przeszkoleniu, wydaje dyrektor urz´du
morskiego w∏aÊciwy dla oÊrodka prowadzàcego szko-
lenie. 

3. Za wydanie Êwiadectwa pobiera si´ op∏at´, któ-
ra stanowi dochód bud˝etu paƒstwa.

4. Szkolenia prowadzi si´ zgodnie z przepisami
o bezpieczeƒstwie morskim.

5. Programy szkoleƒ oraz wzór Êwiadectwa prze-
szkolenia SSO okreÊlajà przepisy dotyczàce wyszkole-
nia i kwalifikacji zawodowych marynarzy.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki mor-
skiej okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzór Êwiadec-
twa przeszkolenia CSO i PFSO oraz programy szkoleƒ,
majàc na uwadze zapewnienie odpowiedniej wiedzy.

7. WysokoÊç op∏at za wydanie Êwiadectwa prze-
szkolenia CSO i PFSO okreÊla za∏àcznik nr 3 do ustawy.

Art. 53. 1. Na podstawie Êwiadectwa przeszkolenia
zarzàdzajàcy obiektem portowym wydaje PFSO doku-
ment identyfikacyjny. 

2. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki mor-
skiej okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzór doku-
mentu identyfikacyjnego, bioràc pod uwag´ zakres
danych umo˝liwiajàcych identyfikacj´ PFSO. 

Art. 54. Piloci morscy wykonujàcy us∏ugi pilotowe
dla statków, o których mowa w art. 2 ust. 1—4, sà
obowiàzani posiadaç Êwiadectwo przeszkolenia SSO. 

Art. 55. 1. åwiczenia w zakresie ochrony statku
i obiektu portowego organizujà oraz zapewniajà Êrod-
ki do ich przeprowadzenia odpowiednio:

1) armator — w odniesieniu do statków, zgodnie
z postanowieniami sekcji 13 w cz´Êci A Kodeksu
ISPS i sekcji 13.5—13.8 w cz´Êci B Kodeksu ISPS;

2) zarzàdzajàcy obiektem portowym — w odniesie-
niu do obiektów portowych, zgodnie z postano-
wieniami sekcji 18 w cz´Êci A Kodeksu ISPS i sek-
cji 18 w cz´Êci B Kodeksu ISPS.

2. åwiczenia w zakresie ochrony portu organizuje
i zapewnia Êrodki do ich przeprowadzenia zarzàdzajà-
cy portem we wspó∏dzia∏aniu z organem ochrony por-
tu, co najmniej raz w roku kalendarzowym, z tym ˝e
przerwa mi´dzy çwiczeniami nie mo˝e wynosiç wi´cej
ni˝ 18 miesi´cy. 

3. åwiczenia, o których mowa w ust. 1 i 2, mogà
byç organizowane ∏àcznie z çwiczeniami w zakresie
reagowania kryzysowego organizowanymi przez inne
organy. 

Rozdzia∏ 11

Uznana organizacja ochrony

Art. 56. 1. Funkcj´ RSO mo˝e sprawowaç wy∏àcz-
nie upowa˝niona organizacja, która spe∏nia kryteria
okreÊlone odpowiednio w za∏àcznikach nr 4 i 5 do
ustawy. 

2. W przypadku RSO dla statków upowa˝niç mo˝-
na tylko organizacj´, która zosta∏a uznana przez Uni´
Europejskà.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki mor-
skiej, po przeprowadzeniu oceny spe∏niania kryteriów,
w uzgodnieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw we-
wn´trznych, udziela upowa˝nienia, w drodze decyzji
administracyjnej okreÊlajàcej zakres tego upowa˝nie-
nia, je˝eli jest to niezb´dne do zapewnienia w∏aÊciwej
ochrony ˝eglugi i portów lub uzasadnione potrzebami
polskiej administracji morskiej. 

4. Decyzj´ wydaje si´ w terminie nieprzekraczajà-
cym 3 miesi´cy od dnia z∏o˝enia wniosku. 

Art. 57. 1. W sprawach ochrony portu lub obiektu
portowego RSO mo˝e zostaç upowa˝niona do: 

1) sporzàdzania oceny stanu ochrony portu, konkret-
nego obiektu portowego lub wi´cej ni˝ jednego
obiektu portowego oraz wprowadzania poprawek
do tych ocen;

2) sporzàdzania, na podstawie ocen stanu ochrony
portu lub obiektu portowego, planu ochrony por-
tu lub obiektu portowego oraz wprowadzania po-
prawek do tych planów; 

3) doradzania lub udzielania pomocy zarzàdzajàcym
portami lub obiektami portowymi w sprawach
ochrony. 

2. Nie upowa˝nia si´ RSO, która przygotowa∏a
ocen´ stanu ochrony portu lub obiektu portowego, do
sporzàdzenia lub wprowadzenia poprawek do planu
ochrony tego samego portu lub obiektu portowego. 

3. W sprawach ochrony statku RSO mo˝e zostaç
upowa˝niona do: 

1) sporzàdzania oceny stanu ochrony statku oraz
wprowadzania poprawek do tej oceny;
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2) sporzàdzania, na podstawie oceny ochrony statku,
planu ochrony statku i wprowadzania poprawek
do tego planu;

3) przeprowadzania weryfikacji wst´pnej, odnawiajà-
cej, poÊredniej i dodatkowej statku w celu stwier-
dzenia zgodnoÊci z wymaganiami Konwencji
SOLAS dotyczàcymi ochrony statku;

4) wydawania mi´dzynarodowego certyfikatu ochro-
ny statku lub tymczasowego mi´dzynarodowego
certyfikatu ochrony statku;

5) doradzania lub udzielania pomocy armatorom
w sprawach ochrony.

Art. 58. 1. Organizacja ubiegajàca si´ o upowa˝-
nienie przedstawia ministrowi w∏aÊciwemu do spraw
gospodarki morskiej pisemny wniosek zawierajàcy
proponowany zakres upowa˝nienia. Do wniosku do∏à-
cza si´ dokumentacj´ potwierdzajàcà spe∏nienie kry-
teriów, o których mowa w za∏àczniku nr 4 do ustawy,
a w przypadku RSO dla statków dodatkowo wymie-
nionà w za∏àczniku nr 5 do ustawy. 

2. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki mor-
skiej okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzór wniosku
o udzielenie upowa˝nienia RSO, majàc na uwadze za-
kres wymaganych informacji. 

Art. 59. 1. Upowa˝nienie cofa si´: 

1) w przypadku stwierdzenia, ˝e RSO przesta∏a spe∏-
niaç kryteria b´dàce podstawà udzielenia upowa˝-
nienia;

2) gdy nie zachodzà przes∏anki okreÊlone w art. 56
ust. 3;

3) na wniosek RSO.

2. Upowa˝nienie mo˝na zawiesiç w przypadku
stwierdzenia, ˝e RSO nie realizuje w nale˝yty sposób
zadaƒ okreÊlonych w upowa˝nieniu. 

3. Zawieszenia oraz cofni´cia upowa˝nienia doko-
nuje, w drodze decyzji administracyjnej, minister w∏a-
Êciwy do spraw gospodarki morskiej, w uzgodnieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw wewn´trznych.

Art. 60. 1. O udzieleniu, zawieszeniu lub cofni´ciu
upowa˝nienia zawiadamia si´:

1) IMO;

2) Komisj´ Europejskà;

3) w∏aÊciwe organy paƒstw cz∏onkowskich Unii Eu-
ropejskiej.

2. Podmiotom, o których mowa w ust. 1, przesy∏a
si´ informacje dotyczàce oceny dzia∏alnoÊci prowa-
dzonej przez RSO. 

Art. 61. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki
morskiej przeprowadza co najmniej raz na 2 lata kon-
trol´ RSO. 

2. W celu przeprowadzania kontroli, o której mo-
wa w ust. 1, minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki
morskiej wyznacza komisj´ kontrolujàcà, powo∏uje jej
przewodniczàcego i udziela upowa˝nienia do przepro-
wadzenia kontroli.

3. Upowa˝nienie, o którym mowa w ust. 2, zawiera: 

1) oznaczenie osób przeprowadzajàcych kontrol´;

2) nazw´ kontrolowanej RSO;

3) okreÊlenie zakresu kontroli.

4. Kontroli podlega dzia∏alnoÊç RSO w zakresie
okreÊlonym w upowa˝nieniu, a w szczególnoÊci:

1) dokumentacja;

2) organizacja pracy RSO.

5. Komisja kontrolujàca jest uprawniona do: 

1) wst´pu na teren siedziby RSO;

2) ˝àdania ustnych i pisemnych wyjaÊnieƒ oraz oka-
zania dokumentów zwiàzanych z dzia∏alnoÊcià ob-
j´tà zakresem kontroli;

3) ˝àdania udzielenia, w wyznaczonym terminie, pi-
semnych i ustnych wyjaÊnieƒ w sprawach obj´-
tych zakresem kontroli.

6. CzynnoÊci kontrolne przeprowadzane sà w obec-
noÊci przedstawiciela RSO. 

7. Z przeprowadzonej kontroli, w terminie 14 dni
od jej zakoƒczenia, sporzàdza si´ protokó∏ i przedsta-
wia do wiadomoÊci RSO. 

8. W terminie 14 dni od dnia otrzymania protoko-
∏u RSO mo˝e ustosunkowaç si´ do jego treÊci. 

9. Protokó∏, o którym mowa w ust. 7, powinien za-
wieraç opis stanu faktycznego stwierdzonego w trak-
cie kontroli, w tym ustalone nieprawid∏owoÊci, a tak-
˝e wnioski i zalecenia.

Art. 62. 1. Za wykonywanie czynnoÊci okreÊlonych
w upowa˝nieniu RSO pobiera op∏aty zgodnie z za∏àcz-
nikiem nr 3 do ustawy.

2. RSO przekazuje 10 % op∏aty, o której mowa
w ust. 1, do bud˝etu paƒstwa.

Rozdzia∏ 12

Finansowanie ochrony ˝eglugi i portów

Art. 63. Koszty zwiàzane z ochronà ˝eglugi i por-
tów sà finansowane ze Êrodków:

1) bud˝etu paƒstwa w cz´Êciach, których dysponen-
tami sà: minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki
morskiej, minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych i Minister Obrony Narodowej;

2) pochodzàcych z bud˝etu Unii Europejskiej;

3) podmiotów zarzàdzajàcych portami;

4) podmiotów zarzàdzajàcych obiektami portowymi;

5) armatorów;

6) finansowych i rzeczowych, przekazanych na ten
cel przez zagraniczne i krajowe osoby fizyczne
i prawne;

7) wojewodów.
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Rozdzia∏ 13

Kary pieni´˝ne

Art. 64. Kto:

1) wbrew art. 4 pkt 11 i 12 nie dope∏nia obowiàzku
wyznaczenia PFSO, SSO oraz CSO,

2) nie przekazuje, w sposób okreÊlony w art. 8 ust. 1
i 2, posiadanych wiadomoÊci o zagro˝eniu ochro-
ny portu, obiektu portowego lub statku,

3) u˝ywa alertu wbrew zakazowi wyra˝onemu
w art. 16,

4) nie realizuje postanowieƒ zawartych w planie
ochrony portu, obiektu portowego lub statku,
przez co obni˝a bezpieczeƒstwo portu, obiektu
portowego lub statku,

5) nie stosuje si´ do poleceƒ i instrukcji dotyczàcych
ochrony ˝eglugi i portów wydanych przez organy
administracji morskiej, zgodnie z art. 28 ust. 1,

6) nie stosuje si´ do zakazu posiadania lub transpor-
tu na teren portu, obiektu portowego lub na statek
urzàdzeƒ, substancji lub przedmiotów okreÊlo-
nych w art. 41 ust. 1,

7) wbrew obowiàzkowi wyra˝onemu w art. 48 ust. 1
nie sporzàdza deklaracji ochrony

— podlega karze pieni´˝nej do wysokoÊci nieprze-
kraczajàcej dwudziestokrotnego przeci´tnego mie-
si´cznego wynagrodzenia za rok poprzedzajàcy,
og∏aszanego przez Prezesa G∏ównego Urz´du Staty-
stycznego w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej
Polskiej „Monitor Polski” dla celów emerytalnych
i rentowych. 

Art. 65. 1. Kar´ pieni´˝nà, o której mowa w art. 64,
wymierza dyrektor urz´du morskiego, w drodze decy-
zji administracyjnej, bioràc pod uwag´ skal´ zagro˝e-
nia wywo∏anego czynami, o których mowa w art. 64. 

2. Decyzji, o której mowa w ust. 1, nadaje si´ rygor
natychmiastowej wykonalnoÊci.

Art. 66. Kwoty z tytu∏u kar pieni´˝nych stanowià
dochód bud˝etu paƒstwa.

Rozdzia∏ 14

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych

Art. 67. W ustawie z dnia 21 marca 1991 r. o obsza-
rach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administra-
cji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z póên.
zm.6)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 48 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W zakresie nieunormowanym w przepisach,
je˝eli jest to niezb´dne do ochrony ˝ycia, zdro-
wia lub mienia, ochrony Êrodowiska morskie-
go na morzu, w porcie morskim, przystani oraz
w pasie technicznym, a tak˝e ochrony ˝eglugi

i portów morskich — dyrektor urz´du morskie-
go mo˝e ustanawiaç w zakresie okreÊlonym
w art. 42 ust. 2 przepisy porzàdkowe zawiera-
jàce zakazy lub nakazy okreÊlonego zachowa-
nia si´.”;

2) w art. 50 w ust. 1:

a) w pkt 1 po lit. c dodaje si´ lit. d w brzmieniu:

„d) kontrolowania, czy statki spe∏niajà wymaga-
nia w zakresie ochrony ˝eglugi morskiej;”,

b) w pkt 2 po lit. d dodaje si´ lit. e w brzmieniu:

„e) ochrony ˝eglugi morskiej;”,

c) w pkt 3 po lit. d dodaje si´ lit. e w brzmieniu:

„e) ochrony ˝eglugi morskiej.”;

3) w art. 52 dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. Kontrol´ w zakresie ochrony ˝eglugi i portów
morskich reguluje odr´bna ustawa.”;

4) w art. 56 pkt 18 otrzymuje brzmienie:

„18) wykracza przeciwko obowiàzkowi umieszcza-
nia na statku oznaczenia nazwy, portu macie-
rzystego i numeru identyfikacyjnego statku,”.

Art. 68. W ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r.
o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145,
poz. 1221 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 43 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Naruszenia przepisów prawa i nieprawid∏owo-
Êci stwierdzone w ramach sprawowanego
nadzoru, o którym mowa w ust. 1, w terminie
okreÊlonym w zaleceniu, usuwa:

1) kierownik jednostki, w sk∏ad której wchodzà
obszary, obiekty i urzàdzenia podlegajàce
obowiàzkowej ochronie;

2) osoba dzia∏ajàca w imieniu lub interesie
przedsi´biorcy, który uzyska∏ koncesj´ na
wykonywanie dzia∏alnoÊci gospodarczej
w zakresie ochrony osób i mienia, posiada-
jàcego pozwolenie na broƒ na okaziciela;

3) kierownik jednostki, w której utworzono we-
wn´trznà s∏u˝b´ ochrony.”;

2) po art. 50 dodaje si´ art. 50a w brzmieniu:

„Art. 50a. Kto, wbrew obowiàzkowi okreÊlonemu
w art. 43 ust. 3, nie usuwa, w terminie
okreÊlonym w zaleceniu, stwierdzonych
w ramach sprawowanego nadzoru Ko-
mendanta G∏ównego Policji naruszeƒ
przepisów prawa lub nieprawid∏owoÊci,

podlega grzywnie, karze ogranicze-
nia wolnoÊci albo pozbawienia wol-
noÊci do lat 2.”.

Art. 69. W ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o bez-
pieczeƒstwie morskim (Dz. U. z 2006 r. Nr 99, poz. 693
oraz z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1238)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 14:

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

———————
6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 170, poz. 1652, z 2004 r.
Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r.
Nr 203, poz. 1683, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 i Nr 249,
poz. 1834 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 125.
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„1a. Op∏aty za przeprowadzanie weryfikacji sys-
temu ochrony statku, wydanie dokumentu
ochrony regulujà przepisy o ochronie ˝e-
glugi i portów morskich.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki mor-

skiej okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, termi-
ny, tryb przeprowadzania i zakres inspekcji
zwiàzanych z bezpieczeƒstwem i ochronà
statku oraz rodzaje i wzory dokumentów bez-
pieczeƒstwa statku, majàc na uwadze przepi-
sy mi´dzynarodowe oraz przepisy prawa
Unii Europejskiej w zakresie przeprowadza-
nia inspekcji i przeglàdów oraz kierujàc si´
koniecznoÊcià zapewnienia bezpieczeƒstwa
i ochrony statków.”;

2) w art. 18 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Kwalifikacje cz∏onków za∏óg statków morskich
dotyczàce ochrony regulujà przepisy o ochro-
nie ˝eglugi i portów morskich.”;

3) w art. 36 dodaje si´ ust. 8 w brzmieniu:

„8. Kwalifikacje pilotów morskich, wykonujàcych
us∏ugi pilotowe dla statków, o których mowa
w art. 2 ust. 1—4 ustawy z dnia 4 wrzeÊnia
2008 r. o ochronie ˝eglugi i portów morskich
(Dz. U. Nr 171, poz. 1055), obj´tych systemem
ochrony zgodnym z Rozdzia∏em XI-2 Konwen-
cji SOLAS, regulujà przepisy tej ustawy.”;

4) art. 54 otrzymuje brzmienie:

„Art. 54. W∏aÊciwoÊç organów oraz tryb wymie-
rzania i Êciàgania kar pieni´˝nych z tytu-
∏u naruszenia przepisów, o których mo-
wa w art. 51—53, regulujà przepisy usta-
wy, o której mowa w art. 26 ust. 1.”. 

Rozdzia∏ 15

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

Art. 70. 1. Dokumenty ochrony statku i obiektu
portowego, w tym plany ochrony wydane w zwiàzku
z wejÊciem w ˝ycie Kodeksu ISPS, zachowujà wa˝-
noÊç na czas w nich okreÊlony. 

2. Âwiadectwa przeszkolenia SSO wydane w zwiàz-
ku z wejÊciem w ˝ycie Kodeksu ISPS zachowujà wa˝-
noÊç na czas w nich okreÊlony.

3. Osoby pe∏niàce w dniu wejÊcia w ˝ycie niniej-
szej ustawy funkcje PFSO i CSO sà obowiàzane uzy-
skaç Êwiadectwo przeszkolenia w terminie 6 miesi´cy
od dnia wejÊcia w ˝ycie tej ustawy.

Art. 71. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wy-
dane na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy, o której mo-
wa w art. 69, zachowujà moc do czasu wydania no-
wych przepisów wykonawczych na podstawie art. 14
ust. 3 tej ustawy, w brzmieniu nadanym niniejszà
ustawà.

Art. 72. Z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy
na statkach o polskiej przynale˝noÊci oraz w portach
i obiektach portowych obowiàzuje poziom ochrony 1. 

Art. 73. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z tym ˝e art. 18 i art. 31 ust. 1
wchodzà w ˝ycie po up∏ywie 3 miesi´cy od dnia og∏o-
szenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski

Za∏àczniki do ustawy z dnia 4 wrzeÊnia
2008 r. (poz. 1055)

Za∏àcznik nr 1

ELEMENTY OCENY STANU OCHRONY PORTU

I. Ocena stanu ochrony portu b´dzie obej-
mowaç co najmniej:

1. OkreÊlenie i ocen´ wa˝nych sk∏adników majàtku
i infrastruktury, które powinny byç chronione.

2. OkreÊlenie potencjalnych zagro˝eƒ sk∏adników
majàtku i infrastruktury oraz prawdopodobieƒ-
stwa ich wystàpienia w celu ustanowienia
Êrodków ochrony i ustalenia kolejnoÊci ich u˝y-
cia.

3. OkreÊlenie, wybór i ustalenie kolejnoÊci u˝ycia
Êrodków przeciwdzia∏ania oraz poziomu ich sku-
tecznoÊci w zale˝noÊci od stopnia zagro˝enia.

4. OkreÊlenie s∏abych punktów, z uwzgl´dnieniem
czynnika ludzkiego, w infrastrukturze, zasadach
post´powania i procedurach. 

II. W tym celu ocena stanu ochrony powinna
zawieraç:

1. OkreÊlenie wszystkich obszarów istotnych z punk-
tu widzenia ochrony, z uwzgl´dnieniem ich granic.

2. OkreÊlenie istotnych zagadnieƒ w zakresie ochro-
ny wynikajàcych z oddzia∏ywania mi´dzy Êrodka-
mi ochrony obiektów portowych a Êrodkami
ochrony portu.

3. OkreÊlenie, którzy pracownicy portu ze wzgl´du
na wykonywane obowiàzki zostanà poddani
podstawowemu post´powaniu sprawdzajàcemu
lub którzy powinni uzyskaç poÊwiadczenia bez-
pieczeƒstwa stosownie do przepisów o ochronie
informacji niejawnych.

4. OkreÊlenie, w razie potrzeby, podzia∏u portu na
sektory wed∏ug prawdopodobieƒstwa zajÊcia
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zdarzeƒ naruszajàcych ochron´. Poszczególne
obszary b´dà oceniane nie tylko jako potencjalne
cele bezpoÊredniego ataku, ale równie˝ jako po-
tencjalne drogi przejÊcia na wypadek zaatakowa-
nia obszarów sàsiednich.

5. OkreÊlenie zmiennoÊci zagro˝eƒ, np. zwiàzanych
ze zmianà sezonu.

6. OkreÊlenie charakterystycznych w∏aÊciwoÊci ka˝-
dego sektora, takich jak: lokalizacja, dost´p, zasila-
nie, system komunikacyjny, w∏asnoÊç i u˝ytkowni-
cy, oraz innych elementów istotnych z punktu wi-
dzenia ochrony.

7. OkreÊlenie prawdopodobnych scenariuszy za-
gro˝eƒ portu. Celem zidentyfikowanego zagro˝e-
nia mo˝e byç ca∏y port lub poszczególne cz´Êci
jego infrastruktury, ∏adunek, baga˝, ludzie lub
Êrodki transportu w obr´bie portu.

8. OkreÊlenie skutków w∏aÊciwych dla danego sce-
nariusza wystàpienia zagro˝enia. Skutki mogà
dotyczyç jednego lub wi´kszej liczby sektorów,
przy czym okreÊla si´ zarówno skutki bezpoÊred-
nie, jak i poÊrednie; szczególnà uwag´ nale˝y
zwróciç na ryzyko wystàpienia strat w ludziach.

9. OkreÊlenie mo˝liwoÊci wystàpienia eskalacji zda-
rzeƒ naruszajàcych ochron´.

10. OkreÊlenie podatnoÊci na zagro˝enia ka˝dego
z sektorów.

11. OkreÊlenie wszystkich istotnych aspektów orga-
nizacyjnych niezb´dnych do zapewnienia kom-
pleksowej ochrony portu, w tym okreÊlenie za-
kresów kompetencji organów i podmiotów od-
powiedzialnych za ochron´, wskazanie obowià-
zujàcych przepisów i istniejàcych procedur.

12. OkreÊlenie s∏abych punktów zwiàzanych z aspek-
tami organizacyjnymi, prawnymi i proceduralny-
mi, istotnych z punktu widzenia koniecznoÊci za-
pewnienia kompleksowej ochrony portu.

13. OkreÊlenie Êrodków, procedur i dzia∏aƒ majàcych
na celu wyeliminowanie ryzyka wystàpienia kry-
tycznych s∏abych punktów. Nale˝y zwróciç uwa-
g´ na potrzeb´ kontroli dost´pu oraz Êrodki kon-
troli dost´pu lub ograniczenia dost´pu, dotyczà-
ce ca∏ego portu lub jego sektorów, w szczególno-
Êci na identyfikacj´ pasa˝erów, pracowników

portu oraz innych pracowników, goÊci i cz∏onków
za∏óg statków, a tak˝e na wymogi monitorowania
sektorów i prowadzonej dzia∏alnoÊci oraz kontro-
l´ ∏adunku i baga˝u. Ârodki, procedury i dzia∏ania
b´dà wspó∏mierne do dostrze˝onego zagro˝enia,
które mo˝e byç ró˝ne w ró˝nych sektorach.

14. OkreÊlenie, w jaki sposób wzmocniç Êrodki, pro-
cedury oraz dzia∏ania w przypadku wprowadze-
nia wy˝szego poziomu ochrony. 

15. OkreÊlenie szczegó∏owych zasad post´powania
w odniesieniu do zidentyfikowanych zagro˝eƒ
ochrony, takich jak „podejrzane”: ∏adunek, ba-
ga˝, zapasy paliwa lub ˝ywnoÊci, osoby, paczki
niewiadomego pochodzenia, oraz realnych za-
gro˝eƒ (np. bomb). Zasady te powinny okreÊlaç
wymagania w zakresie weryfikacji takiego za-
gro˝enia w miejscu jego wykrycia oraz po prze-
transportowaniu êród∏a zagro˝enia w bezpieczne
miejsce.

16. OkreÊlenie Êrodków, procedur i dzia∏aƒ majàcych
na celu ograniczenie i z∏agodzenie skutków za-
gro˝eƒ ochrony portu.

17. OkreÊlenie podzia∏u zadaƒ umo˝liwiajàcych w∏a-
Êciwe i poprawne wdro˝enie Êrodków, procedur
i dzia∏aƒ. 

18. Analiz´ innych istniejàcych planów ochrony,
okreÊlenie wzajemnych relacji pomi´dzy rozwià-
zaniami zawartymi w tych planach oraz analiz´
oddzia∏ywania z innymi Êrodkami ochrony portu.
Nale˝y zwróciç uwag´ równie˝ na Êrodki i proce-
dury przewidziane w innych planach reagowania
(np. plan reagowania na wyciek ropy, plan reago-
wania w razie wypadku w porcie, plan na wypa-
dek interwencji medycznej, plan reagowania
w razie katastrofy nuklearnej itd.).

19. OkreÊlenie wymagaƒ w zakresie wzajemnej ko-
munikacji niezb´dnych do prawid∏owego wdro-
˝enia Êrodków i procedur.

20. OkreÊlenie Êrodków majàcych zapewniç ochron´
przed ujawnieniem informacji istotnych z punktu
widzenia ochrony.

21. OkreÊlenie, jakie informacje muszà zostaç udo-
st´pnione wszystkim stronom bezpoÊrednio za-
anga˝owanym, a tak˝e, w razie potrzeby, opinii
publicznej.
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I. Ogólne aspekty planu ochrony portu:

1. Definiowanie wszystkich sektorów istotnych
z punktu widzenia ochrony portu.
W zale˝noÊci od oceny stanu ochrony portu,
Êrodki, procedury i dzia∏ania mogà si´ ró˝niç
w poszczególnych sektorach. W niektórych z nich
mo˝e byç wymagane zastosowanie „mocniej-
szych” Êrodków zapobiegawczych ni˝ w innych.
Nale˝y zwróciç szczególnà uwag´ na miejsca sty-
ku poszczególnych sektorów okreÊlone w ocenie
stanu ochrony portu.

2. Zapewnienie koordynacji Êrodków ochrony dla
sektorów ró˝niàcych si´ w zakresie wymaganej
ochrony.

3. OkreÊlenie ró˝nych Êrodków ochrony w odnie-
sieniu do ró˝nych sektorów, zmieniajàcych si´
poziomów ochrony oraz pozyskanych informacji
o potencjalnym zagro˝eniu. 

4. OkreÊlenie struktury organizacyjnej ochrony portu.

II. Szczegó∏owe aspekty planu ochrony portu:

1. Wymagania dotyczàce dost´pu. Wszystkie wy-
magania i poziomy ochrony zostanà komplekso-
wo w∏àczone do planu ochrony portu.

2. Wymagania w zakresie kontroli dokumentów
to˝samoÊci, baga˝u i ∏adunku. 
Wymagania mogà mieç zastosowanie do po-
szczególnych bàdê wszystkich sektorów. Osoby
wchodzàce lub znajdujàce si´ w danym sektorze
mogà podlegaç kontroli. Plan ochrony portu
w odpowiedni sposób uwzgl´dni wyniki oceny
stanu ochrony portu, stanowiàcej narz´dzie, przy
u˝yciu którego zostanà ustalone wymagania
w zakresie ochrony dla ka˝dego sektora, na ka˝-
dym poziomie ochrony. Je˝eli zostanà wprowa-
dzone specjalne karty identyfikacyjne dla celów
ochrony portu, to zostanà ustanowione przejrzy-
ste procedury ich wydawania, kontroli, u˝ywania
i zwrotu. Procedury takie powinny uwzgl´dniaç
szczególny charakter niektórych grup u˝ytkowni-
ków portów, dopuszczajàc specjalne Êrodki w ce-
lu ograniczenia negatywnych skutków wymagaƒ
dotyczàcych kontroli dost´pu. Kategoryzacja po-
winna uwzgl´dniaç co najmniej: osoby podró˝u-
jàce, urz´dników oraz funkcjonariuszy s∏u˝b paƒ-
stwowych, osoby stale pracujàce w porcie lub re-
gularnie go odwiedzajàce, mieszkaƒców portu
oraz osoby okazjonalnie pracujàce w porcie lub
okazjonalnie go odwiedzajàce.

3. ¸àcznoÊç z organami wspó∏dzia∏ajàcymi. 
W razie potrzeby plan powinien przewidywaç po-
∏àczenie systemu informacyjnego portu z syste-
mami informacyjnymi organów i s∏u˝b wspó∏-
dzia∏ajàcych.

4. Procedury i Êrodki dotyczàce post´powania
z „podejrzanymi”: ∏adunkiem, baga˝em, zapasa-
mi paliwa lub ˝ywnoÊci, osobami, w tym wyzna-
czenie obszaru chronionego.
Procedury i Êrodki powinny obejmowaç inne
zidentyfikowane zagro˝enia ochrony.

5. Wymagania dotyczàce sektorów lub dzia∏alnoÊci
w obr´bie sektorów.

Zarówno potrzeb´ zastosowania ró˝nych rozwià-
zaƒ technicznych, jak i same rozwiàzania okreÊla
si´ na podstawie oceny stanu ochrony portu. 

6. Oznakowanie.

Obszary, w których stosuje si´ wymagania doty-
czàce dost´pu lub kontroli, powinny byç odpo-
wiednio oznakowane. Wymagania dotyczàce do-
st´pu i kontroli powinny uwzgl´dniaç obowiàzu-
jàce przepisy prawne i przyj´tà praktyk´.

7. Komunikacja oraz poÊwiadczenia bezpieczeƒstwa.

Wszystkie istotne informacje dotyczàce ochrony
sà odpowiednio przekazywane, zgodnie z przepi-
sami w zakresie ochrony informacji niejawnych
oraz zapisami zawartymi w planie. Ze wzgl´du na
wra˝liwoÊç niektórych informacji, komunikacja
powinna byç oparta na zasadzie Êcis∏ej potrzeby.

8. Raporty o naruszeniach ochrony.

W celu zapewnienia szybkiego reagowania, plan
ochrony portu powinien okreÊlaç jasne wymaga-
nia dotyczàce przekazywania oficerowi ochrony
portu lub organowi ochrony portu raportów
o wszystkich naruszeniach ochrony.

9. Integracja z innymi planami w zakresie ochrony.

Plan uwzgl´dnia rozwiàzania przewidziane w in-
nych planach oraz stosowane i obowiàzujàce
w porcie inne dzia∏ania zapobiegawcze i kontrolne.

10. Integracja z planami reagowania lub w∏àczenie
okreÊlonych Êrodków reagowania, procedur
i dzia∏aƒ.

Plan b´dzie szczegó∏owo opisywaç wzajemne
oddzia∏ywanie i koordynacj´ z innymi planami
reagowania i planami awaryjnymi. 

11. Wymogi dotyczàce szkoleƒ i çwiczeƒ.

12. Organizacja eksploatacyjnej ochrony portu i pro-
cedury robocze.

Plan ochrony portu powinien szczegó∏owo okreÊ-
laç organizacj´ w zakresie ochrony portu, podzia∏
zadaƒ i procedury robocze. Powinien równie˝,
w razie potrzeby, szczegó∏owo okreÊlaç zasady
koordynacji z oficerami ochrony obiektów porto-
wych i statków. 

Plan ochrony portu powinien zawieraç równie˝:

1) dane dotyczàce jednostki ochrony portu, w tym:

a) stan etatowy,

b) rodzaj i iloÊç uzbrojenia i amunicji,

c) sposób zabezpieczenia broni i amunicji;

2) dane dotyczàce rodzaju zabezpieczeƒ technicz-
nych;

3) zasady organizacji i wykonywania ochrony.

13. Procedury przyjmowania i aktualizacji planu
ochrony portu.

Za∏àcznik nr 2

ELEMENTY PLANU OCHRONY PORTU
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I. TARYFA OP¸AT ZA PRZEPROWADZENIE CZYN-
NOÂCI URZ¢DOWYCH ZWIÑZANYCH Z WYDA-
NIEM DOKUMENTÓW OCHRONY PORTÓW

1. Zatwierdzenie oceny stanu ochrony 
portu 1 200 j.t.*

2. Zatwierdzenie planu ochrony portu 1 200 j.t.

3. Przeprowadzenie weryfikacji w celu 
stwierdzenia zgodnoÊci stanu 
ochrony portu z planem ochrony 
portu 1 600 j.t.

II. TARYFA OP¸AT ZA PRZEPROWADZENIE CZYN-
NOÂCI URZ¢DOWYCH ZWIÑZANYCH Z WYDA-
NIEM DOKUMENTÓW OCHRONY OBIEKTÓW
PORTOWYCH

1. Wydanie potwierdzenia zgodnoÊci 
obiektu portowego 500 j.t.

2. Zatwierdzenie oceny stanu ochrony 
obiektu portowego 600 j.t.

3. Zatwierdzenie planu ochrony obiektu 
portowego 600 j.t.

4. Zatwierdzenie poprawek do oceny 
stanu ochrony obiektu portowego 100 j.t.

5. Zatwierdzenie poprawek do planu 
ochrony obiektu portowego 100 j.t.

6. Przeprowadzenie weryfikacji w celu 
stwierdzenia zgodnoÊci stanu ochrony 
obiektu portowego z zatwierdzonym 
planem i wymaganiami Kodeksu ISPS 800 j.t.

III. TARYFA OP¸AT ZA PRZEPROWADZENIE CZYN-
NOÂCI URZ¢DOWYCH ZWIÑZANYCH Z WYDA-
NIEM DOKUMENTÓW OCHRONY STATKÓW

1. Przeprowadzenie weryfikacji w celu stwierdze-
nia zgodnoÊci stanu ochrony statku towarowe-
go z zatwierdzonym planem i wymaganiami
Kodeksu ISPS: 

1.1. Statki o pojemnoÊci brutto 
powy˝ej 500 do 2 000 800 j.t.

1.2. Statki o pojemnoÊci brutto 
powy˝ej 2 000 do 10 000 1 200 j.t.

1.3. Statki o pojemnoÊci brutto 
powy˝ej 10 000 1 600 j.t.

2. Przeprowadzenie weryfikacji w celu stwierdze-
nia zgodnoÊci stanu ochrony statku pasa˝er-
skiego z zatwierdzonym planem i wymagania-
mi Kodeksu ISPS:
2.1. Statki o pojemnoÊci brutto 

do 2 000 1 000 j.t.
2.2. Statki o pojemnoÊci brutto 

powy˝ej 2 000 do 10 000 2 000 j.t.
2.3. Statki o pojemnoÊci brutto 

powy˝ej 10 000 3 000 j.t.

3. Za tymczasowy mi´dzynarodowy 
certyfikat ochrony statku lub mi´dzy-
narodowy certyfikat ochrony statku 350 j.t.

4.1. Zatwierdzenie planu ochrony statku 600 j.t.

4.2. Zatwierdzenie poprawek do planu 
ochrony statku 300 j.t.

5.1. Wydanie zapisu historii statku lub 
jego duplikatu 300 j.t.

5.2. Wprowadzenie poprawek do zapisu 
historii statku 50 j.t.

IV. TARYFA OP¸AT ZA PRZEPROWADZENIE CZYN-
NOÂCI URZ¢DOWYCH ZWIÑZANYCH Z WYDA-
NIEM ÂWIADECTW PRZESZKOLENIA CSO I PFSO

1. Wydanie Êwiadectwa przeszkolenia CSO 20 j.t.

2. Wydanie Êwiadectwa przeszkolenia PFSO 20 j.t.

V. UWAGI DODATKOWE

1. Op∏ata za potwierdzenie wa˝noÊci dokumentu
ochrony wynosi 50 % wartoÊci stawki okreÊlo-
nej za wydanie dokumentu ochrony.

2. W przypadku gdy weryfikacja — z powodów
niezale˝nych od w∏aÊciwego urz´du morskiego
— zostanie w ca∏oÊci lub cz´Êciowo przeprowa-
dzona poza godzinami pracy w∏aÊciwego urz´-
du morskiego, op∏aty za weryfikacj´ i wydanie
dokumentu ochrony wynoszà 130 % op∏aty
podstawowej.

3. Koszty przejazdów oraz pobytu cz∏onków ze-
spo∏u poza siedzibà w∏aÊciwego urz´du mor-
skiego, zwiàzane z przeprowadzaniem weryfika-
cji, ponosi zleceniodawca.

Za∏àcznik nr 3

OP¸ATY

———————
* Jednostka taryfowa (j.t.) — wartoÊç z∏otowa jednostki tary-

fowej stanowi równowartoÊç 0,2 SDR — Specjalnych Praw
Ciàgnienia liczona wed∏ug Êredniego kursu walutowego
z poprzedniego tygodnia podanego w tabelach kursowych
Narodowego Banku Polskiego.
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Instytucja lub podmiot gospodarczy powinien udo-
wodniç, ˝e posiada:

1) specjalistycznà wiedz´ w dziedzinie istotnych
aspektów ochrony;

2) odpowiednià znajomoÊç zasad eksploatacji statków;

3) odpowiednià znajomoÊç portów, zarzàdzania ope-
racjami prze∏adunkowymi, znajomoÊç zasad obro-
tu portowo-morskiego (je˝eli ma Êwiadczyç us∏ugi
w odniesieniu do obiektów portowych); 

4) zdolnoÊç do oceny prawdopodobnych zdarzeƒ
i ryzyka w zakresie ochrony, które mogà pojawiç
si´ w czasie eksploatacji statków i obiektów porto-
wych, np.: w relacji statek — statek, statek —
obiekt portowy itp., oraz sposobów minimalizacji
takiego ryzyka; 

5) zdolnoÊç do utrzymywania, doskonalenia i podno-
szenia wiedzy specjalistycznej pracowników;

6) okreÊlone zasady sprawowania funkcji kontrol-
nych oraz nadzoru nad pracownikami i ponosze-
nia odpowiedzialnoÊci;

7) zdolnoÊç do utrzymywania odpowiednich Êrod-
ków zapewniajàcych unikni´cie nieuprawnionego
dost´pu lub ujawnienia do materia∏ów wa˝nych
dla ochrony;

8) znajomoÊç wymagaƒ Rozdzia∏u XI-2 Konwencji
SOLAS oraz Kodeksu ISPS, a tak˝e prawa krajowe-
go i mi´dzynarodowego w tym zakresie; 

9) wiedz´ o bie˝àcych zagro˝eniach i sposobach za-
pobiegania im;

10) wiedz´ w zakresie rozpoznawania i wykrywania
wszystkich rodzajów broni biologicznej, chemicz-
nej, masowego ra˝enia, substancji i urzàdzeƒ nie-
bezpiecznych;

11) wiedz´ na temat rozpoznawania, w sposób wolny
od dyskryminacji, cech charakterystycznych i oso-
bowych wzorów zachowaƒ osób, które mogà za-
groziç bezpieczeƒstwu, tak aby nie naruszyç dóbr
osobistych i zasad takich, jak: tolerancja, równoÊç
oraz wolnoÊç sumienia i wyznania itp.; 

12) znajomoÊç Êrodków ochrony, metod ich zastoso-
wania i zapobiegania im;

13) znajomoÊç systemów ochrony i nadzoru oraz ich
wyposa˝enia, a tak˝e ograniczeƒ wynikajàcych
z eksploatacji portów, obiektów portowych i stat-
ków;

14) pracowników z wa˝nymi poÊwiadczeniami bezpie-
czeƒstwa wydanymi w sytuacji wykonywania
przez nich zadaƒ wymagajàcych dost´pu do infor-
macji niejawnych;

15) zdolnoÊç do wytwarzania, przetwarzania, przecho-
wywania i przekazywania informacji niejawnych,
odpowiednio do ich klauzuli tajnoÊci, zgodnie
z przepisami o ochronie informacji niejawnych.

Za∏àcznik nr 4

KRYTERIA, KTÓRE POWINNA SPE¸NIAå ORGANIZACJA UBIEGAJÑCA SI¢ O UPOWA˚NIENIE

Za∏àcznik nr 5

DOKUMENTY, KTÓRE POWINNA PRZEDSTAWIå ORGANIZACJA UBIEGAJÑCA SI¢ O UPOWA˚NIENIE

Instytucja lub podmiot gospodarczy wyst´pujàce
o wyznaczenie do pe∏nienia funkcji RSO dla statków
powinny przedstawiç do oceny:
1) procedur´ certyfikacji statku na zgodnoÊç z wyma-

ganiami Kodeksu ISPS w celu wydania mi´dzyna-
rodowego certyfikatu ochrony statku; 

2) procedur´ szkolenia, nadawania kompetencji i re-
jestracji audytorów ISPS;

3) wykaz audytorów ISPS;

4) wzór mi´dzynarodowego certyfikatu ochrony stat-
ku.


