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USTAWA
z dnia 18 sierpnia 2011 r.
1) 2)
o bezpiecze stwie morskim
(Dz. U. z dnia 24 pa dziernika 2011 r.)

Art. 103. 1. W celu zwi kszenia bezpiecze stwa morskiego oraz skuteczno ci ratowania
pasa erów i cz onków za ogi oraz w celu u atwienia prowadzenia akcji poszukiwawczych i
ratowniczych armator jest obowi zany do:
1) liczenia i rejestracji osób odbywaj cych podró morsk na statkach pasa erskich
odbywaj cych regularne rejsy na trasach d szych ni 20 mil morskich od portu wyj cia;
2) liczenia i rejestracji osób odbywaj cych podro morsk na jachtach komercyjnych, z
wyj tkiem jachtów komercyjnych odp atnie udost pnianych bez za ogi, odbywaj cych rejsy
na trasach d szych ni 20 mil morskich od portu wyj cia;
3) liczenia osób odbywaj cych podró morsk na pozosta ych statkach pasa erskich oraz
jachtach komercyjnych, z wyj tkiem jachtów komercyjnych odp atnie udost pnianych bez
za ogi.
2. Armator statku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest obowi zany zbiera informacje o
osobach znajduj cych si na statku dotycz ce:
1) nazwisk;
2) imion lub ich pierwszych liter;
3) p ci;
4) wieku;
5) szczególnych wymaga w zakresie opieki lub pomocy w nag ych wypadkach - na wniosek
pasa era.
3. Rejestracj , o której mowa w ust. 1, prowadzi si w taki sposób, aby wszystkie osoby
znajduj ce si na statku pasa erskim zosta y policzone przed wyruszeniem statku w podró .
4. Przed wyruszeniem statku w podró informacja o liczbie osób znajduj cych si na
statku jest przekazywana kapitanowi oraz wyznaczonej przez armatora osobie
odpowiedzialnej za prowadzenie systemu rejestracji.
5. Dyrektor urz du morskiego w ciwy dla portu zawini cia statku, maj c na
wzgl dzie bezpiecze stwo eglugi i pasa erów, mo e zwolni armatora z obowi zku, o
którym mowa w ust. 1.
6. Armator statku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jest obowi zany zbiera informacje, o
których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, i przekazywa je dyrektorowi urz du morskiego w ciwemu dla
portu zawini cia statku.
Art. 104. 1. Armator statku, o którym mowa w art. 103 ust. 1 pkt 1, jest obowi zany do:
1) prowadzenia systemu rejestracji informacji dotycz cych pasa erów;
2) wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za prowadzenie systemu rejestracji pasa erów,
przechowywanie oraz przekazywanie tych informacji w razie takiej potrzeby.
2. Armator zapewnia niezw oczne przekazywanie informacji, o których mowa w art. 103 ust.
2, prowadz cym akcje poszukiwawcze i ratownicze.
3. Armator zapewnia zarejestrowanie i przekazanie kapitanowi, przed wyruszeniem statku
w podró , informacji o osobach, które wymagaj szczególnej pomocy w nag ych wypadkach.
4. System rejestracji informacji, o którym mowa w ust. 1, podlega zatwierdzeniu i kontroli
przez dyrektora urz du morskiego, w ciwego ze wzgl du na rejon uprawiania przez statek
eglugi. Zatwierdzeniu podlegaj te zmiany w systemie rejestracji pasa erów.

Art. 105. W przypadku gdy armator nie jest przewo nikiem, przepisy art. 103 i art. 104
stosuje si odpowiednio do przewo nika.
Art. 106. Minister w ciwy do spraw gospodarki morskiej okre li, w drodze rozporz dzenia:
1) sposób liczenia i system rejestracji osób odbywaj cych podró morsk na statkach, o
których mowa w art. 103 ust. 1,
2) kryteria, jakim powinien odpowiada system rejestracji,
3) sposób przechowywania i przekazywania informacji o osobach znajduj cych si na statku w
razie zagro enia bezpiecze stwa pasa erów lub w razie wypadku,
4) tre wniosku o zatwierdzenie systemu rejestracji,
5) warunki i sposób zatwierdzania oraz kontrolowania systemu rejestracji,
6) warunki udzielania zwolnie od obowi zku liczenia lub rejestracji pasa erów
- kieruj c si konieczno ci zwi kszenia bezpiecze stwa oraz skuteczno ci ratowania
pasa erów i cz onków za ogi oraz prowadzenia akcji poszukiwawczych i ratowniczych, z
uwzgl dnieniem przepisów Unii Europejskiej w zakresie rejestracji osób podró uj cych na
statkach pasa erskich.

