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Artykuł i ustęp Treść Termin i uwagi 

ROZDZIAŁ 3   

3.03 ust. 1 lit. a) Usytuowanie grodzi zderzeniowej N.Z.P., najpóźniej do odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej po  30.12.2049 

ust. 1 lit. b) Usytuowanie grodzi rufowej N.Z.P., najpóźniej do odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej po 30.12.2049 

ust. 2 Pomieszczenia dla załogi przed 

grodzią zderzeniową 

N.Z.P., najpóźniej do odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej po  30.12.2024 

Pomieszczenia dla załogi za grodzią 

rufową 

N.Z.P., najpóźniej do odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej po 30.12.2059 

Wyposażenie bezpieczeństwa przed 

grodzią zderzeniową 

N.Z.P., najpóźniej do odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej po  30.12.2029 

Wyposażenie bezpieczeństwa za 

grodzią rufową 

N.Z.P., najpóźniej do odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej po 30.12.2049 

ust. 4 Gazoszczelne odgrodzenie 

pomieszczeń dla załogi od 

maszynowni, kotłowni i ładowni 

N.Z.P., najpóźniej do odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej po  30.12.2024 

ust. 5, drugi 

akapit 

Monitoring drzwi w grodziach 

rufowych 
N.Z.P., najpóźniej do odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej po  30.12.2024 

ust. 7 Części dziobowe statków z wnękami 

na kotwice 

N.Z.P., najpóźniej do odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej po  30.12.2049 

3.04 ust. 3 zdanie 

drugie 

Materiał izolacyjny w maszynowniach N.Z.P., najpóźniej do odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej.  
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Artykuł i ustęp Treść Termin i uwagi 

ust. 3 zdanie 

trzecie i 

czwarte 

Otwory i zamknięcia N.Z.P., najpóźniej do odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej.  

ust. 6 Wyjścia z maszynowni N.Z.P., najpóźniej do odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej po  30.12.2049 

ROZDZIAŁ 4   

4.04  Oznakowanie zanurzenia N.Z.P., najpóźniej do odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej po  30.12.2024 

ROZDZIAŁ 5   

5.06 ust. 1 zdanie 

pierwsze 

Minimalna prędkość N.Z.P., najpóźniej do odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej po  30.12.2049 

ROZDZIAŁ 6   

6.01 ust. 1 Zdolność manewrowa zgodna z 

rozdziałem 5 

N.Z.P., najpóźniej do odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej po  30.12.2049 

ust. 3 Przechył i temperatury otoczenia N.Z.P., najpóźniej do odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej po  30.12.2024 

ust. 7 Przepusty wałka trzonów sterowych N.Z.P., najpóźniej do odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej po  30.12.2029 

6.02 ust. 1 Odrębne zbiorniki hydrauliczne N.Z.P., najpóźniej do odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej po  1.1.2026 

Podwójne zawory sterujące w przypadku 

napędów hydraulicznych 

N.Z.P., najpóźniej do odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej po  1.1.2026 

Odrębne przewody dla drugiego 

napędu w przypadku napędów 

hydraulicznych 

N.Z.P., najpóźniej do odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej po  1.1.2026 
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ust. 2 Odrębne przewody dla drugiego 

napędu w przypadku napędów 

hydraulicznych 

N.Z.P., najpóźniej do odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej po 1.1.2026 

ust. 3 Zdolność manewrowa zgodna z 

rozdziałem 5 zapewniona przez drugi 

system napędu lub napęd ręczny 

N.Z.P., najpóźniej do odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej po  30.12.2049 

6.03 ust. 1 Podłączenie innych odbiorników 

energii do hydraulicznego systemu 

napędowego maszyny sterowej 

N.Z.P., najpóźniej do odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej po  1.1.2026 

6.05 ust. 1 Automatyczne odłączanie ręcznego 

koła sterowego 

N.Z.P., najpóźniej do odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej po  30.12.2024 

6.06 ust. 1 Dwa niezależne systemy sterowania N.Z.P., najpóźniej do odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej po  30.12.2029 

6.07 ust. 2 lit. a) Alarm poziomu cieczy w zbiorniku 

hydraulicznym i ciśnienie robocze 

N.Z.P., najpóźniej do odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej po  1.1.2026 

 ust. 2 lit. e) Monitoring systemów buforowych N.Z.P., najpóźniej do odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej.  

6.08 ust. 1 Wymagania względem urządzeń 

elektrycznych zgodnie z art 10.20 

N.Z.P., najpóźniej do odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej po  30.12.2029 

ROZDZIAŁ 7   

7.02 ust. 2-6 Dobra widoczność w zwykłej osi 

widzenia sternika, za wyjątkiem 

poniższych ustępów 

N.Z.P., najpóźniej do odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej po  1.1.2049 

 ust. 3, drugi 

akapit 

Dobra widoczność w zwykłej osi 

widzenia sternika 

N.Z.P., najpóźniej do odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej po  30.12.2029 

 ust. 6 Minimalna przepuszczalność światła N.Z.P., najpóźniej do odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej po  1.1.2024 
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 N.Z.P. dla statków z przyciemnionymi szybami spełniających poniższe 

warunki: 

- okna są barwione na zielono i charakteryzują się minimalną 

przepuszczalnością światła wynoszącą 60 %, 

- sterówka jest tak zaprojektowana, aby zapobiec odbijaniu się światła od 

okien, 

- źródła światła w sterówce muszą być bezstopniowo ściemniane lub 

wyłączane. 

- podjęto wszelkie uzasadnione środki w celu uniknięcia innych odbić. 

 

 

 ust. 6 Szkło bezpieczne N.Z.P.  

7.03 ust. 7 Wyłączenie alarmów N.Z.P., najpóźniej do odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej po  

ust. 8 Automatyczne przełączenie na inne 

źródło energii 

N.Z.P., najpóźniej do odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej po  30.12.2024 

7.04 ust. 1 Obsługa serwomotorów i urządzeń 

sterowych 

N.Z.P., najpóźniej do odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej.  

ust. 2 Obsługa każdego serwomotora Jeżeli sterówka nie została zaprojektowana jako jednoosobowe stanowisko 

radarowe: N.Z.P., najpóźniej do odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej 

po 

30.12.2049 

jeżeli 

kierunek 

ruchu może 

być uzyskany 

bezpośrednio 

po 

30.12.2024  

dla innych 

silników. 
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Artykuł i ustęp Treść Termin i uwagi 

ust. 3 Wyświetlacz Jeżeli sterówka nie została zaprojektowana jako jednoosobowe stanowisko 

radarowe: N.Z.P., najpóźniej do odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej 

po 

30.12.2024 

ust. 9 zdanie 

trzecie 

Obsługa dźwignią N.Z.P., najpóźniej do odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej po  30.12.2024 

ust. 9 zdanie 

czwarte 

Wyraźne wskazanie kierunku posuwu N.Z.P., najpóźniej do odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej po 30.12.2024 

7.05 ust. 1 Światła nawigacyjne, ich obudowy, 

osprzęt i źródła światła 

Światła nawigacyjne, ich obudowy, osprzęt i źródła światła, które spełniają  

- wymagania w zakresie koloru i natężenia światła oświetlenia na pokładzie 

oraz wymogi dopuszczające światła nawigacyjne do żeglugi na Renie, z 

dn. 30 listopada 2009 r. mogą być nadal używane; 

- odpowiednie wymagania danego państwa członkowskiego z dn. 30 

listopada 2009 r. mogą być nadal używane. 

 

7.06 ust. 1 Radarowe instalacje nawigacyjne i 

wskaźniki skrętu, które uzyskały 

homologację przed 31
 
grudnia 2012 

Radarowe instalacje nawigacyjne i wskaźniki skrętu, które uzyskały 

homologację i zostały zainstalowane zgodnie z przepisami danego państwa 

członkowskiego przed dniem 31 grudnia 2012 r. można nadal utrzymywać i 

wykorzystywać do czasu odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej, po 

31.12.2018 

 Systemy te należy wykazać w pozycji 52 świadectwa zdolności żeglugowej.  

 Radarowe instalacje nawigacyjne i 

wskaźniki skrętu, które uzyskały 

homologację po dniu 1 stycznia 1990 

Radarowe instalacje nawigacyjne i wskaźniki skrętu, które uzyskały 

homologację w lub po 1 stycznia 1990, zgodnie z wymogami minimalnymi i 

warunkami badania instalacji radarowych wykorzystywanych w żegludze po 

Renie, a także wymogami minimalnymi i warunkami badania wskaźników 

skrętu wykorzystywanych w żegludze po Renie, można nadal montować i 

wykorzystywać, jeżeli posiadają ważne świadectwo montażu zgodnie z 

niniejszym Standardem, dyrektywą 2006/87/WE lub rezolucją CKŻR 1989-II-

35. 
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 Radarowe instalacje nawigacyjne i 

wskaźniki skrętu, które uzyskały 

homologację po dniu 31 grudnia 

2006r. 

Radarowe instalacje nawigacyjne i wskaźniki skrętu, które uzyskały 

homologację w lub po 31 grudnia 2006 zgodnie z wymogami minimalnymi i 

warunkami badania dyrektywy 2006/87/WE, można nadal montować i 

wykorzystywać, jeżeli posiadają ważne świadectwo montażu zgodnie z 

niniejszym Standardem lub dyrektywą 2006/87/WE. 

 

 Radarowe instalacje nawigacyjne i 

wskaźniki skrętu, które uzyskały 

homologację po dniu 1 grudnia 2009 

Radarowe instalacje nawigacyjne i wskaźniki skrętu, które uzyskały 

homologację w lub po 1 grudnia 2009, zgodnie z wymogami minimalnymi i 

warunkami badania rezolucji CKŻR 2008-II-11 można nadal montować i 

wykorzystywać, jeżeli posiadają ważne świadectwo montażu zgodnie z 

niniejszym Standardem lub rezolucją CKŻR 2008-II-11. 

 

 ust. 3 Sprzęt AIS śródlądowego N.Z.P.  

   Sprzęt AIS śródlądowy, który uzyskał homologację w lub po dniu 

19 października 2012 r., zgodnie z wymogami normy testowej dla sprzętu AIS 

śródlądowego, Wydanie 2.0, przyjęty w drodze rezolucji CKŻR 2012-II-20 

można nadal instalować i wykorzystywać. 

7.10.2018 

7.09  
Urządzenia alarmowe 

N.Z.P., najpóźniej do odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej po  30.12.2024 

7.12 ust. 4 zdanie 

drugie 

Oznaczenia N.Z.P., najpóźniej do odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej.  

ust. 5 Zatrzymywanie i blokowanie N.Z.P., najpóźniej do odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej po 1.1.2025 

ust. 6 Automatyczna dezaktywacja. N.Z.P., najpóźniej do odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej po 1.1.2025 

ust. 7 zdanie 

pierwsze i 

drugie 

Rozwiązania i zabezpieczenia N.Z.P., najpóźniej do odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej po  1.1.2025 

ust. 7 zdanie 

trzecie 

Sygnał optyczny N.Z.P., najpóźniej do odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej.  
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ust. 8 Funkcja opuszczania awaryjnego Jeśli hydrauliczne opuszczanie nie jest możliwe: N.Z.P., najpóźniej do 

odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej po  

1.1.2040 

ust. 12 lit. c) Testowanie N.Z.P., najpóźniej do odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej.  

Jeżeli nie można przedstawić dowodu matematycznego, organ inspekcyjny 

może uznać inny odpowiedni dowód za równoważny. 

ROZDZIAŁ 8   

8.01 ust. 3 Instalować można tylko silniki 

spalinowe na paliwo o temperaturze 

zapłonu powyżej 55 °C 

N.Z.P., najpóźniej do odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej po 30.12.2029 

8.02 ust. 1 Zabezpieczenie silników przed 

niezamierzonym uruchomieniem 

N.Z.P., najpóźniej do odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej po 30.12.2024 

 ust. 4 Ekranowanie złączy rur N.Z.P., najpóźniej do odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej po 30.12.2024 

 ust. 5 System rur płaszczowych N.Z.P., najpóźniej do odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej po 30.12.2024 

 ust. 6 Izolacja części maszyn N.Z.P., najpóźniej do odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej.  

8.03 ust. 2 Urządzenie monitorujące  N.Z.P., najpóźniej do odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej po 30.12.2024 

 ust. 4 Automatyczne zabezpieczenie przed 

nadmierną prędkością obrotową – 

wyświetlacz i wyłącznik 

N.Z.P., najpóźniej do odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej po 30.12.2024 

 ust. 5 Przepusty wałów systemów napędów N.Z.P., najpóźniej do odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej po 30.12.2029 

8.05 ust. 1 Zbiorniki stalowe do paliwa ciekłego N.Z.P., najpóźniej do odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej po 30.12.2029 
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 ust. 2 Automatyczne zamykanie zaworów 

odwadniających 

N.Z.P., najpóźniej do odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej.  

 ust. 3 Brak zbiorników paliwa przed grodzią 

zderzeniową 

N.Z.P., najpóźniej do odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej po 30.12.2024 

  Brak zbiorników paliwa za grodzią 

rufową 

N.Z.P., najpóźniej do odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej po 30.12.2049 

 ust. 4 Brak zbiorników rozchodowych i ich 

obsad zlokalizowanych bezpośrednio 

nad maszynowniami lub przewodami 

spalinowymi 

N.Z.P., najpóźniej do odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej po 30.12.2024 

 Do tego czasu, odpowiednie urządzenia muszą zagwarantować bezpieczne 

usunięcie paliw. 

 

 ust. 6, zdania 

3-5 

Instalacja i pomiary rur wentylacyjnych 

i przewodów łączących 

N.Z.P., najpóźniej do odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej po 30.12.2024 

 ust. 7, zdanie 

pierwsze 

Zawór szybkiego odcinania paliwa w 

zbiorniku który można uruchamiać z 

pokładu, nawet w przypadku, gdy 

przedmiotowe pomieszczenia są 

zamknięte 

N.Z.P., najpóźniej do odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej po 1.1.2029 

 ust. 9, zdanie 

drugie 

Musi być możliwy odczyt urządzenia 

do pomiaru objętości aż do poziomu 

maksymalnego napełnienia 

N.Z.P., najpóźniej do odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej po 30.12.2029 

 ust. 13 Kontrola poziomu napełnienia nie 

tylko dla serwomotorów, lecz również 

dla innych silników potrzebnych do 

bezpiecznego prowadzenia statku 

N.Z.P., najpóźniej do odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej po 30.12.2029 
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8.06  Zbiorniki olejów smarowych, rury i 

osprzęt 

N.Z.P., najpóźniej do odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej po 30.12.2049 

8.07  Zbiorniki olejów używanych w 

systemach przenoszenia napędu, 

systemach sterowania i napędu oraz 

systemach grzewczych, rury i osprzęt 

N.Z.P., najpóźniej do odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej po 30.12.2049 

8.08 ust. 8 Proste urządzenie zamykające nie 

wystarcza do połączenia przestrzeni 

balastowych z rurami odwodniającymi 

w przypadku ładowni 

przystosowanych do przyjmowania 

balastu 

N.Z.P., najpóźniej do odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej po 30.12.2024 

 ust. 9 Urządzenia pomiarowe w zęzach 

ładowni 

N.Z.P., najpóźniej do odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej po 30.12.2024 

8.09 ust. 2 Urządzenia do zbierania wody 

zaolejonej i oleju przepracowanego 

N.Z.P., najpóźniej do odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej po 30.12.2024 

8.10 ust. 3 Limit emisji hałasu 65 dB(A) dla 

statków stojących w miejscu 

N.Z.P., najpóźniej do odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej po 30.12.2029 

ROZDZIAŁ 9 Do silników już zainstalowanych na pokładzie statku bez homologacji typu 

stosuje się jedynie art. 9.02. 

 

9.01 ust. 1-4 Przepisy ogólne Do silników spełniających wymogi w zakresie homologacji typu i wymogi 

instalacyjne obowiązujących w dniu instalacji: N.Z. 

 

9.06  Kontrola instalacyjna  

ROZDZIAŁ 10   

10.01 ust. 1 zdanie 

drugie 

Wymagane dokumenty należy 

przedłożyć organowi inspekcyjnemu 

N.Z.P., najpóźniej do odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej po  1.1.2035 
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ust. 2 lit. b) Schematy głównej, awaryjnej i 

rozdzielczej tablicy przełącznikowej 

muszą znajdować się na pokładzie 

N.Z.P., najpóźniej do odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej po  1.1.2010 

ust. 2 lit. e) Plany tablic rozdzielczych oraz 

dokumentacja silników elektrycznych 

N.Z.P.  

ust. 2 lit. f) Plany dla systemów elektronicznych N.Z.P.  

 ust. 2 lit. g) Plany obwodów sterowania N.Z.P.  

 ust. 3 Temperatury otoczenia wewnątrz i na 

pokładzie 

N.Z.P., najpóźniej do odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej po 1.1.2010 

10.02  Systemy zasilania w energię N.Z.P., najpóźniej do odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej po  1.1.2010 

10.03  Rodzaj zabezpieczenia w zależności 

od miejsca montażu 
N.Z.P. NOWE  

10.04  Zabezpieczenie przeciwwybuchowe N.Z.P.  

10.05 ust. 4 Przekrój przewodów uziemiających N.Z.P., najpóźniej do odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej po  1.1.2015 

10.06  ust. 1 tabela Trójfazowy prąd przemienny N.Z.P.  

10.08 ust. 1 Spełnienie norm europejskich 

EN 15869-1, EN 158693 i EN 16840 

N.Z.P.  

10.10  ust. 2 Instalacja transformatorów N.Z.P.  

ust. 3 Oddzielne uzwojenia pierwotne i 

wtórne transformatorów 

N.Z.P.  

ust. 4 Zaczepy przyłączeniowe uzwojeń 

wtórnych transformatorów 

N.Z.P.  



  Rozdział 33 
Przepisy przejściowe dla jednostek pływających wyłącznie po drogach wodnych poza rejonem R - Artykuł 33.02 

  Strona 255 

Artykuł i ustęp Treść Termin i uwagi 

ust. 5 Tabliczka z informacją o producencie i 

mocy silników, generatorów, 

transformatorów. 

N.Z.P.  

10.11  ust. 3 Wentylacja pomieszczeń technicznych 

i szafy do otwartego pokładu 

N.Z.P.  

ust. 7 Wentylacja zamkniętych 

pomieszczeń, szaf i skrzyń 

mieszczących akumulatory 

N.Z.P., najpóźniej do odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej.  

ust. 12 Pomiar urządzeń ładujących N.Z.P.  

ust. 13 
Automatyczne ładowarki 

N.Z.P.  

ust. 14 
Maksymalne napięcie ładowania 

N.Z.P.  

ust. 15 
Normy EN 62619 i EN 62620 dla 

baterii litowo-jonowych 

N.Z.P.  

ust. 16 System zarządzania akumulatorami N.Z.P.  

10.12 ust. 2 lit. d) Bezpośrednie źródło zasilania 

odbiorników dla układów napędowych 

i manewrowych statków 

N.Z.P., najpóźniej do odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej po  1.1.2015 

ust. 3 lit. b) Urządzenie do monitorowania izolacji N.Z.P., najpóźniej do odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej po 1.1.2010 

10.13  Wyłączniki awaryjne N.Z.P., najpóźniej do odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej po  1.1.2010 
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Artykuł i ustęp Treść Termin i uwagi 

10.14  ust. 3, zdanie 

drugie 

Zakaz stosowania jednobiegunowych 

przełączników w łazienkach, 

umywalniach i innych 

pomieszczeniach wilgotnych 

N.Z.P., najpóźniej do odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej po  1.1.2010 

10.15  ust. 2 Minimalny przekrój poprzeczny 

przewodu 1.5 mm
2
 

N.Z.P., najpóźniej do odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej.  

ust. 10 Kable podłączone do sterówek o 

regulowanej wysokości 

N.Z.P., najpóźniej do odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej.   

ust. 11 Przejścia wiązek kablowych N.Z.P.  

ust. 12 Przewody od awaryjnego źródła 

zasilania do urządzeń odbiorczych 

N.Z.P.  

ust. 13 Przewody w miejscach o wysokiej 

temperaturze otoczenia 

N.Z.P.  

ust. 14 Instalacja przewodów zasilania 

głównego i awaryjnego 

N.Z.P.  

10.16  ust. 3 zdanie 

drugie 

Drugi obwód N.Z.P., najpóźniej do odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej po  1.1.2015 

10.18  ust. 1 Urządzenie do odłączania zasilania 

sieciowego 

N.Z.P.  

ust. 2 Dostępność N.Z.P.  

ust. 3 Galwaniczna separacja obwodów 

sterowania i zasilania 

N.Z.P.  
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Artykuł i ustęp Treść Termin i uwagi 

ust. 4 Praca przy zmianach napięcia i 

częstotliwości 

N.Z.P.  

ust. 5 Czas rozładowania po odłączeniu 

zasilania sieciowego 

N.Z.P.  

ust. 6 Reakcja na awarię zewnętrznych 

sygnałów sterujących 

N.Z.P.  

ust. 7 Reakcja na awarię napięcia 

sterującego 

N.Z.P.  

ust. 8 Wykrywanie błędów i zapobieganie 

niewykrytym błędom 

N.Z.P.  

ust. 9 Monitorowanie N.Z.P.  

ust. 10 Badanie typu N.Z.P.  

10.19  Systemy alarmowe i systemy 

bezpieczeństwa instalacji 

maszynowych 

N.Z.P., najpóźniej do odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej po  1.1.2015 

10.20  Warunki badań instalacji 

elektronicznych 

N.Z.P., najpóźniej do odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej po  1.1.2035 

10.21  Kompatybilność elektromagnetyczna N.Z.P., najpóźniej do odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej po 1.1.2035 

ROZDZIAŁ 13   

13.01  Wyposażenie kotwiczne N.Z.P., najpóźniej do odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej po 30.12.2024 

13.02 ust. 3 lit. a) Certyfikat dla lin stalowych i innych lin Pierwsza lina musi być wymieniona na statku: N.Z.P., najpóźniej do 30.12.2024 
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Artykuł i ustęp Treść Termin i uwagi 

 Drugi i trzeci kabel do wymiany na statku: N.Z.P. najpóźniej po 30.12.2029 

13.03 ust. 1 Norma europejska N.Z.P., najpóźniej do odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej po 30.12.2024 

 ust. 2 Dostosowanie do klas pożarowych A, 

B i C 

N.Z.P., najpóźniej do odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej po 30.12.2024 

 ust. 4 Stosunek zawartości CO2 do wielkości 

pomieszczenia 

N.Z.P., najpóźniej do odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej po 30.12.2024 

13.04  Wbudowane systemy gaśnicze w 

pomieszczeniach dla załogi, 

sterówkach pomieszczeniach dla 

pasażerów 

N.Z.P., najpóźniej do odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej po 30.12.2049 

13.05  Wbudowane systemy gaśnicze w 

maszynowniach, kotłowniach i 

pompowniach 

Instalacje gaśnicze na dwutlenek węgla zainstalowane na stałe przed 1 

października 1985 r., jeżeli spełniają wymagania art. 16.03 niniejszego 

Standardu, mogą pozostać w użyciu do odnowienia świadectwa zdolności 

żeglugowej po 

30.12.2049 

13.07  Stosowanie norm europejskich w 

odniesieniu do łodzi towarzyszącej 

N.Z.P., najpóźniej do odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej po 30.12.2029 

13.08 ust. 2 Nadmuchiwane kamizelki ratunkowe N.Z.P., najpóźniej do odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej po 30.12.2024 

 Kamizelki ratunkowe, które były na pokładzie w dniu 29.12.2008 r. mogą być 

używane aż do odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej po 

30.12.2024 

ROZDZIAŁ 14   

14.02 ust. 4 Wyposażenie zewnętrznych krawędzi 

pokładów, schodni pokładowych 

bocznych innych stanowisk roboczych 

N.Z.P.
 1
  

                                                      
1
  Jednak najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej po 1.1.2015 r., jednostki muszą spełniać poniższe wymagania: 
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Artykuł i ustęp Treść Termin i uwagi 

14.04 ust. 1 Wolna szerokość schodni pokładowej 

bocznej 

Dla statków o szerokości 𝐵 >  7,30 𝑚, N.Z.P., najpóźniej do odnowienia 

świadectwa zdolności żeglugowej po 

1.1.2035
1
 

 ust. 2 Barierki schodni pokładowej bocznej N.Z.P.  

14.05 ust. 1 Dostęp do stanowisk roboczych  N.Z.P., najpóźniej do odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej po 30.12.2049 

 ust. 2 i 3 Drzwi, jak i wejścia, wyjścia i 

przejścia, w których różnica poziomu 

jest większa niż 0,50 m 

N.Z.P., najpóźniej do odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej.  

 ust. 4 Schody w stale obsługiwanych 

stanowiskach roboczych 

N.Z.P., najpóźniej do odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej po 30.12.2049 

14.06 ust. 2 Wyjścia i wyjścia bezpieczeństwa N.Z.P., najpóźniej do odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej po 30.12.2049 

14.07 ust. 1 zdanie 

drugie 

Urządzenia do wchodzenia N.Z.P., najpóźniej do odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej po 30.12.2049 

 ust. 2 i 3 N.Z.P., najpóźniej do odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej.  

14.10  Pokrywy luków N.Z.P., najpóźniej do odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej po 30.12.2024 

14.11  Wciągarki N.Z.P., najpóźniej do odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej po 30.12.2024 

                                                                                                                                                                                                                                                
- Na zewnętrznych krawędziach pokładów i stanowiskach roboczych, w których istnieje ryzyko upadku z wysokości większej niż 1 m, musi być zamontowane nadburcie lub zrębnica luku o 

wysokości co najmniej 0,70 m lub barierki zgodne z normą europejską EN 711 : 1995, które powinny składać się z poręczy, poręczy pośredniej na wysokości kolan i listwy przypodłogowej. 
- Na schodniach pokładowych bocznych muszą być zamontowane listwy przypodłogowe oraz poręcz ciągła na zrębnicy luku. Na zrębnicy luku nie jest wymagana poręcz, jeżeli na schodniach 

pokładowych bocznych zamontowane są nieruchome poręcze. 
1
 Dla statków wodowanych po dniu 31.12.1994 r. oraz statków eksploatowanych, wymaganie stosuje się na poniższych zasadach: 

W przypadku wymiany całego rejonu ładowni, wymagania art. 14.04 muszą być spełnione. W przypadku modyfikacji wpływających na całkowitą długość obszaru schodni pokładowej bocznej i 
wolnej szerokości schodni pokładowej bocznej, 

a) art. 14.04 musi być respektowany, jeżeli szerokości w świetle schodni pokładowej bocznej ma być zmniejszona do wysokości 0,90 m, dostępnej przed modyfikacją 
b) nie wolno zmniejszać wolnej szerokość schodni pokładowej bocznej 0,90 m lub wolnej szerokość powyżej tej wysokości, dostępnej przed modyfikacją, jeżeli ich wymiary wynoszą mniej niż te 

określone w art. 14.04. 
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Artykuł i ustęp Treść Termin i uwagi 

14.12 ust. 2-6 i 8-10 Dźwigi: tabliczka producenta, 

maksymalne dopuszczalne 

obciążenie, urządzenia 

zabezpieczające dowód z obliczeń, 

inspekcja dokonana przez eksperta, 

dokumenty statku 

N.Z.P., najpóźniej do odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej po 30.12.2029 

14.13  Przechowywanie cieczy łatwopalnych N.Z.P., najpóźniej do odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej.  

ROZDZIAŁ 15   

15.01 ust. 1 Pomieszczenia dla załogi dla osób 

zwyczajowo mieszkających na 

pokładzie 

N.Z.P., najpóźniej do odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej po 30.12.2049 

15.02 ust. 3 Położenie podłogi N.Z.P., najpóźniej do odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej po 30.12.2049 

 ust. 4 Pomieszczenia rekreacyjne i sypialne N.Z.P., najpóźniej do odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej po 30.12.2049 

 ust. 5 Hałas i drgania w pomieszczeniach 

dla załogi 
N.Z.P., najpóźniej do odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej po 30.12.2029 

 ust. 6 
Wysokość pomieszczeń dla załogi 

N.Z.P., najpóźniej do odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej po 30.12.2049 

 ust. 8 
Powierzchnia pomieszczeń 

rekreacyjnych 
N.Z.P., najpóźniej do odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej po 30.12.2049 

 ust. 9 
Kubatura pomieszczeń 

N.Z.P., najpóźniej do odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej po 30.12.2049 

 ust. 10 
Objętość powietrza na osobę 

N.Z.P., najpóźniej do odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej po 30.12.2049 
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Artykuł i ustęp Treść Termin i uwagi 

 ust. 11 Wymiary drzwi N.Z.P., najpóźniej do odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej po 30.12.2049 

 ust. 12 lit. a) i 

b) 

Rozmieszczenie schodów N.Z.P., najpóźniej do odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej po 30.12.2049 

 ust. 13 Rury przenoszące niebezpieczne 

gazy lub ciecze 
N.Z.P., najpóźniej do odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej po 30.12.2049 

15.03  
Urządzenia sanitarne 

N.Z.P., najpóźniej do odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej po 30.12.2049 

15.04  Kuchnie N.Z.P., najpóźniej do odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej po 30.12.2049 

15.05  Instalacje wody pitnej N.Z.P., najpóźniej do odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej.  

15.06  Ogrzewanie i wentylacja N.Z.P., najpóźniej do odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej po 30.12.2049 

15.07 ust. 1, zdanie 

drugie 

Pozostałe wyposażenie pomieszczań 

dla załogi 

N.Z.P., najpóźniej do odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej po 30.12.2049 

ROZDZIAŁ 18   
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Artykuł i ustęp Treść Termin i uwagi 

18.01 ust. 2 tabele 1 i 

2, i ust. 5 

Wartości graniczne/kontrolne i 

homologacje typu 

NN.Z.P., o ile 

a) Wartości graniczne/kontrolne nie przekraczają wartości określonych w 

etapie II więcej niż dwukrotnie, 

b) do pokładowej oczyszczalni ścieków dołączono świadectwo od producenta 

lub rzeczoznawcy, które potwierdza, że jest ona przystosowana do pracy 

przy typowym profilu obciążenia na danym statku; oraz 

c) wdrożono system zagospodarowywania osadu ściekowego odpowiedni do 

warunków eksploatacji oczyszczalni ścieków na statku pasażerskim. 

 

 Pokładowe oczyszczalnie ścieków, które uzyskały homologację w lub po dniu 1 

grudnia 2011 r., zgodnie z wymaganiami rezolucji CKŻR 2010-II-27 (etap II), 

mogą być nadal instalowane i wykorzystywane. 

 

 Pokładowe oczyszczalnie ścieków, które uzyskały homologację w lub po dniu 

10 stycznia 2013 r., zgodnie z wymaganiami dyrektywy 2012/49/UE (etap II), 

mogą być nadal instalowane i wykorzystywane. 

 

ROZDZIAŁ 19   

  Statki pasażerskie Zob. przepisy ustanowione w rozporządzeniach dotyczących statków 

wyłączonych z zakresu dyrektywy 82/714/EWG: “Brak oczywistego 

zagrożenia”. Dotyczy wszystkich przepisów rozdziału 19 z wyjątkiem tych 

wspomnianych poniżej. 

 

19.01 ust. 5 i 6 Ograniczona widoczność przed 

dziobem statku do dwóch długości 

statku, jeśli poniżej 250 m 

Wystarczający widok wsteczny 

N.Z.P., najpóźniej do odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej 1.1.2049 

19.11 ust. 1 Zgodność materiałów i części 

składowych z wymaganiami ochrony 

przeciwpożarowej 

Do materiałów i elementów zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem w sprawie 

Stosowania Procedur Testu Przeciwpożarowego (Kodeks FTP) przyjęty na 

mocy rezolucji MSC.61(67)
1
: N.Z.P. 

 

                                                      
1
  Rezolucja MSC.61(67) przyjęta w dniu 5 grudnia 1996 r. – Międzynarodowy kodeks w sprawie stosowania procedur prób ogniowych. 
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Artykuł i ustęp Treść Termin i uwagi 

ROZDZIAŁ 20   

  Żaglowe statki pasażerskie Zob. przepisy ustanowione w rozporządzeniach dotyczących statków 

wyłączonych z zakresu dyrektywy 82/714/EWG: “Brak oczywistego 

zagrożenia”. 

 

ROZDZIAŁ 21   

21.01 ust. 2 Specjalne wciągarki lub podobne 

urządzenia na jednostkach 

przeznaczonych do pchania 

N.Z.P., najpóźniej do odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej po 30.12.2049 

 ust. 3 ostatnie 

zdanie 

Wymagania dotyczące urządzeń 

napędowych 

N.Z.P., najpóźniej do odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej po 30.12.2049 

ROZDZIAŁ 22   

  Urządzenia pływające Zob. przepisy ustanowione w rozporządzeniach dotyczących statków 

wyłączonych z zakresu dyrektywy 82/714/EWG: “Brak oczywistego 

zagrożenia’. 

 

ROZDZIAŁ 26   

  Statki rekreacyjne Zob. przepisy ustanowione w rozporządzeniach dotyczących statków 

wyłączonych z zakresu dyrektywy 82/714/EWG: “Brak oczywistego 

zagrożenia’. 

 

ROZDZIAŁ 29   

29.02  ust. 3 Stosuje się drugi niezależny napęd 

sterujący lub napęd ręczny 

N.Z.P., najpóźniej do odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej po 30.12.2029 
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Artykuł 33.03 
Dodatkowe przepisy przejściowe dotyczące jednostek wodowanych, które zostały zwodowane przed 1 stycznia 1985 r. 

 

1.  Oprócz przepisów przejściowych art. 33.02, do jednostek wodowanych przed 1 stycznia 1985 r. stosuje się poniższe przepisy, pod warunkiem, że są 

właściwe gwarancje bezpieczeństwa statku i załogi. 

 

2. Następujące definicje mają zastosowanie w tabeli poniżej: 

 

„Z.P.”: Przepis ten nie ma zastosowania do jednostek, które są obecnie eksploatowane, chyba że odnośne ich części były zastąpione lub poddane 

przebudowie, to znaczy, że przepis ten ma zastosowanie tylko do Zastąpienia lub Przebudowy odpowiednich części czy miejsc. Jeżeli istniejące części 

są zamieniane na części zamienne wykonane w tej samej technologii i są one tego samego typu, nie stanowi to zamiany („Z”) w rozumieniu przepisów 

przejściowych.  

 

„Wystawienie lub odnowienie świadectwa zdolności żeglugowej”: Przepis ten musi być spełniony do czasu wystawienia lub odnowienia świadectwa 

zdolności żeglugowej po nabraniu mocy obowiązującej przez ten przepis. 

 
 

Artykuł i ustęp Treść Termin i uwagi 

ROZDZIAŁ 3   

3.03 ust. 1  Wodoszczelne grodzie poprzeczne N.Z.P.  

 ust. 2 Pomieszczenia załogi, urządzenia 

bezpieczeństwa 

N.Z.P.  

 ust. 5 Otwory w grodziach wodoszczelnych N.Z.P.  

3.04 ust. 2 Wspólne powierzchnie odgraniczające 

zasobników paliwowych oraz 

pomieszczeń załogi i pasażerów 

N.Z.P.  

 ust. 7 Maksymalny dopuszczalny poziom 

ciśnienia akustycznego w 

maszynowniach 

N.Z.P.  

ROZDZIAŁ 4   
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Artykuł i ustęp Treść Termin i uwagi 

4.01 ust. 1 Prześwit bezpieczny N.Z.P., najpóźniej do odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej po 30.12.2019 

4.02  Wolna burta N.Z.P.  

ROZDZIAŁ 6   

6.01 ust. 3 Wymagania dotyczące systemu 

sterowego 

N.Z.P.  

ROZDZIAŁ 7   

7.01 ust. 2 Poziom szumów własnych N.Z.P.  

7.05 ust. 2 Kontrola świateł nawigacyjnych Odnowienie świadectwa zdolności żeglugowej.  

7.12  Sterówki o regulowanej wysokości N.Z.P.  

ROZDZIAŁ 8   

8.01 ust. 3 Zakaz użycia pewnych paliw płynnych N.Z.P.  

8.04  Wylot układu wydechowego N.Z.P., najpóźniej do odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej.  

8.05 ust. 13 Kontrola poziomu napełnienia nie 

tylko dla serwomotorów, lecz również 

dla innych silników potrzebnych do 

bezpiecznego prowadzenia statku 

N.Z.P.  

8.08 ust. 2 Dostępność pomp zęzowych N.Z.P.  

8.08 ust. 3 i 4 Średnica rur odwadniających i 

minimalna wydajność pomp zęzowych 

N.Z.P.  

8.08 ust. 5 Samozasysające pompy zęzowe N.Z.P.  

8.08 ust. 6 Dostępność urządzeń zasysających N.Z.P.  
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Artykuł i ustęp Treść Termin i uwagi 

8.08 ust. 7 Automatycznie zamykany osprzęt N.Z.P.  

8.10 ust. 2 Hałas wytwarzany przez statek w 

ruchu 

N.Z.P.  

ROZDZIAŁ 10   

10.01 ust. 2 Dokumenty dla instalacji elektrycznej N.Z.P.  

10.01 ust. 3 Projektowanie instalacji elektrycznych N.Z.P.  

10.06  Maksymalne dopuszczalne napięcia N.Z.P.  

10.10  Generatory, silniki i transformatory N.Z.P.  

10.11 ust. 2 Ustawienie akumulatorów N.Z.P.  

10.12  ust. 2 Przełączniki, urządzenia 

zabezpieczające 

N.Z.P.  

10.14  ust. 3 Jednoczesne przełączanie N.Z.P.  

10.15  Kable N.Z.P.  

10.16  ust. 3 Oświetlenie w maszynowniach N.Z.P.  

10.17 ust. 1 Tablica rozdzielcza świateł 

nawigacyjnych 

N.Z.P.  

10.17 ust. 2 Zasilanie świateł nawigacyjnych N.Z.P.  

ROZDZIAŁ 13   

13.01 ust. 9 Wciągarki kotwiczne dla kotwic o 

masie powyżej 50 kg 

N.Z.P.  
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Artykuł i ustęp Treść Termin i uwagi 

13.07 ust. 1 Stosowanie norm europejskich w 

odniesieniu do łodzi towarzyszących 

N.Z.P.  

13.08 ust. 1 Stosowanie norm europejskich w 

odniesieniu do kół ratunkowych 

N.Z.P.  

13.08 ust. 2 Stosowanie norm europejskich w 

odniesieniu do kamizelek ratunkowych 

N.Z.P.  

ROZDZIAŁ 14   

14.11 ust. 2 Zabezpieczenie wciągarek N.Z.P.  

ROZDZIAŁ 15   

15.02 ust. 3 Rury przenoszące niebezpieczne 

gazy lub ciecze 

N.Z.P.  

 

 




