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Na podstawie art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 4 wrzeÊ-
nia 2008 r. o ochronie ˝eglugi i portów morskich
(Dz. U. Nr 171, poz. 1055) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla wzór wniosku o udzie-
lenie upowa˝nienia do pe∏nienia funkcji uznanej orga-
nizacji ochrony (RSO), stanowiàcy za∏àcznik do rozpo-
rzàdzenia. 

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

Minister Infrastruktury: w z. T. Jarmuziewicz

177

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 4 lutego 2009 r.

w sprawie wzoru wniosku o udzielenie upowa˝nienia do pe∏nienia funkcji uznanej organizacji ochrony (RSO)

———————
1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzàdo-

wej — gospodarka morska, na postawie § 1 ust. 2 pkt 2 roz-
porzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada
2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 4 lutego 2009 r. (poz. 177)

WZÓR

WNIOSEK O UDZIELENIE UPOWA˚NIENIA DO PE¸NIENIA FUNKCJI
UZNANEJ ORGANIZACJI OCHRONY (RSO)

w zakresie ochrony statków/obiektów portowych1)2)

I. DANE PODMIOTU UBIEGAJÑCEGO SI¢ O UPOWA˚NIENIE

II. UDOKUMENTOWANIE UMIEJ¢TNOÂCI I KWALIFIKACJI (NARZ¢DZI I ÂRODKÓW) UMO˚LIWIAJÑCYCH
PROWADZENIE DZIA¸ALNOÂCI JAKO RSO

1. Specjalistyczna wiedza w dziedzinie istotnych aspektów ochrony:

..............................................................................................................................................................................

2. Odpowiednia znajomoÊç zasad eksploatacji statków:

..............................................................................................................................................................................

3. Odpowiednia znajomoÊç portów morskich, zarzàdzania operacjami prze∏adunkowymi, znajomoÊç zasad
obrotu portowo-morskiego (jeÊli 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 portowych, np.: w relacji statek/statek, statek/obiekt portowy
itp., oraz sposobów minimalizacji takiego ryzyka:

..............................................................................................................................................................................

5. ZdolnoÊç do utrzymywania, doskonalenia i podnoszenia wiedzy specjalistycznej personelu:

..............................................................................................................................................................................

1. Nazwa podmiotu:

2. Adres siedziby podmiotu: Adres pocztowy

Adres e-mail

Numer telefonu                        Numer faksu

3. Dane osoby upowa˝nionej do repre-
zentowania wnioskodawcy i adres
do korespondencji w czasie trwania
post´powania o upowa˝nienie:

Imiona i nazwisko

Stanowisko

Adres pocztowy

Adres e-mail

Numer telefonu                        Numer faksu
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6. Sprawowanie funkcji kontrolnych oraz nadzoru nad personelem i ponoszenie odpowiedzialnoÊci zawo-
dowej:

..............................................................................................................................................................................

7. ZdolnoÊç do utrzymywania odpowiednich Êrodków zapewniajàcych unikni´cie nieuprawnionego ujaw-
nienia lub dost´pu do materia∏ów istotnych dla ochrony:

..............................................................................................................................................................................

8. ZnajomoÊç wymagaƒ rozdzia∏u XI-2 oraz cz´Êci A i B Kodeksu ISPS, a tak˝e krajowej i mi´dzynarodowej
legislacji i wymagaƒ w tym zakresie:

..............................................................................................................................................................................

9. Wiedza o bie˝àcych zagro˝eniach i sposobach zapobiegania tym zagro˝eniom:

..............................................................................................................................................................................

10. Wiedza w zakresie rozpoznawania i wykrywania wszystkich rodzajów broni biologicznej, chemicznej,
masowego ra˝enia, substancji i urzàdzeƒ niebezpiecznych:

..............................................................................................................................................................................

11. Wiedza na temat rozpoznawania w sposób wolny od dyskryminacji cech charakterystycznych i osobo-
wych wzorów zachowaƒ osób, które mogà zagroziç bezpieczeƒstwu, tak aby nie naruszyç dóbr osobi-
stych i zasad takich jak: tolerancja, wolnoÊç sumienia i wyznania, równoÊç itp.:

..............................................................................................................................................................................

12. ZnajomoÊç Êrodków ochrony i metod zastosowania tych Êrodków:

..............................................................................................................................................................................

13. ZnajomoÊç systemów ochrony i nadzoru oraz ich wyposa˝enia, a tak˝e ograniczeƒ wynikajàcych z eks-
ploatacji statków/obiektów portowych1):

..............................................................................................................................................................................

14. Posiadanie przez wytypowanych pracowników aktualnych poÊwiadczeƒ bezpieczeƒstwa krajowego
i unijnego upowa˝niajàcych do dost´pu do informacji niejawnych (minimum zastrze˝one):

..............................................................................................................................................................................

15. Udokumentowane pisemnie i potwierdzone stosownym certyfikatem posiadanie pomieszczenia do
przechowywania i wytwarzania dokumentów niejawnych co najmniej od klauzuli zastrze˝one:

..............................................................................................................................................................................

III. UDOKUMENTOWANIE UMIEJ¢TNOÂCI I KWALIFIKACJI (NARZ¢DZI I ÂRODKÓW) UMO˚LIWIAJÑCYCH
PROWADZENIE DZIA¸ALNOÂCI JAKO RSO DLA STATKÓW

1. Procedury certyfikacji statku na zgodnoÊç z wymaganiami Kodeksu ISPS w celu wydania mi´dzynarodo-
wego certyfikatu ochrony statku:

................................................................................................................................................................................

2. Procedury szkolenia, nadawania kompetencji i rejestracji audytorów ISPS:

................................................................................................................................................................................

3. Wykaz audytorów ISPS:

................................................................................................................................................................................

4. Wzór mi´dzynarodowego certyfikatu ochrony statku:

................................................................................................................................................................................
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IV. ZA¸ÑCZNIKI

1. ................................................................................................................................................................................

2. ................................................................................................................................................................................

3. ................................................................................................................................................................................

Imi´/nazwisko/podpis osoby upowa˝nionej do reprezentowania wnioskodawcy: 

...............................................................................................

Data: .....................................................................................

———————
1) Niepotrzebne skreÊliç.
2) W przypadku wniosku w zakresie ochrony statku nale˝y wype∏niç równie˝ cz. III formularza.


