
  

 
  

 
KARTA INFORMACYJNA   

 
IBŻ 

  
TEMAT SPRAWY:  

 
Zgłoszenie statku do inspekcji w celu wydania / pot wierdzenia odpowiednich dokumentów 

okr ętowych  
 

 

    
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:  
  
Inspektorat Bezpieczeństwa Żeglugi 
ul. Jana z Kolna 9 
71-603 Szczecin 
tel. 44 03 954 , fax: 44 03 385 
e-mail: ibz@ums.gov.pl 
  
PODSTAWA PRAWNA:  
 
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2011 r. Nr 228 poz. 1368).  
 
  
III. OPŁATY 
 
Wysoko ść opłat – wyci ąg z załącznika do ustawy  
 
I. OPŁATY ZA PRZEPROWADZENIE INSPEKCJI I WYSTAWIENIE CERTYFIKATÓW 
 
1. Za przeprowadzenie inspekcji w celu wydania certyfikatu bezpieczeństwa statku pasażerskiego: 

1.1. Statki o poj. brutto do 500 — 1200 PLN 
1.2. Statki o poj. brutto powyżej 500 do 2000 — 1600 PLN 
1.3. Statki o poj. brutto powyżej 2000 do 10 000 — 2400 PLN 
1.4. Statki o poj. brutto powyżej 10 000 do 30 000 — 3200 PLN 
1.5. Statki o poj. brutto powyżej 30 000 — za każde następne 20 000 dodatkowo 800 PLN 

 
2. Za przeprowadzenie inspekcji w celu wydania certyfikatu bezpieczeństwa statku towarowego: 

2.1. Statki o poj. brutto do 500 — 2000 PLN 
2.2. Statki o poj. brutto powyżej 500 do 2000 — 3000 PLN 
2.3. Statki o poj. brutto powyżej 2000 do 10 000 — 4000 PLN 
2.4. Statki o poj. brutto powyżej 10 000 do 30 000 — 5000 PLN 
2.5. Statki o poj. brutto powyżej 30 000 — za każde następne 20 000 dodatkowo 1000 PLN 

 
3. Za przeprowadzenie inspekcji w celu wydania certyfikatu bezpieczeństwa jednostki szybkiej: 

3.1. Statki o poj. brutto do 500 — 2000 PLN 
3.2. Statki o poj. brutto powyżej 500 do 2000 — 2700 PLN 
3.3. Statki o poj. brutto powyżej 2000 do 10 000 — 4000 PLN 
3.4. Statki o poj. brutto powyżej 10 000 do 30 000 — 5300 PLN 
3.5. Statki o poj. brutto powyżej 30 000 — za każde następne 20 000 dodatkowo 1300 PLN 
3.6. Za wystawienie pozwolenia na eksploatacje jednostki szybkiej — 1000 PLN 

 
4. Za przeprowadzenie inspekcji w celu wydania certyfikatu konstrukcji i wyposażenia jednostki dynamicznie unoszonej: 

4.1. Statki o poj. brutto do 500 — 1200 PLN 
4.2. Statki o poj. brutto powyżej 500 — 1600 PLN 
4.3. Za pozwolenie na eksploatację jednostki dynamicznie unoszonej — 1000 PLN 

 
5. Za przeprowadzenie inspekcji statku towarowego w celu wydania certyfikatu bezpieczeństwa radiowego dla statków o 

pojemności brutto pomiędzy 300 a 500 — 600 PLN 
 

  



6. Za przeprowadzenie inspekcji w celu wydania certyfikatu bezpieczeństwa statku specjalistycznego — 500 PLN 
 
7. Za przeprowadzenie inspekcji w celu wydania certyfikatu lub tymczasowego certyfikatu zarządzania bezpieczeństwem: 

7.1. Statki o poj. brutto do 500 — 1500 PLN 
7.2. Statki o poj. brutto powyżej 500 do 2000 — 2000 PLN 
7.3. Statki o poj. brutto powyżej 2000 do 10 000 — 2500 PLN 
7.4. Statki o poj. brutto powyżej 10 000 do 30 000 — 3500 PLN 
7.5. Statki o poj. brutto powyżej 30 000 — za każde następne 20 000 dodatkowo 1000 PLN 

 
8. Za przeprowadzenie audytu w celu wydania dokumentu zgodności, tymczasowego dokumentu zgodności lub przedłużenia 

ważności tymczasowego dokumentu ważności 1200 PLN 
 
9. Za przeprowadzanie inspekcji w celu wydania świadectwa wolnej burty — 350 PLN 
 
10. Za przeprowadzenie inspekcji w celu wydania certyfikatu zwolnienia lub zwolnienia od wymagań przepisów krajowych 

opłata wynosi 50% stawki opłaty podstawowej za przeprowadzenie inspekcji, której zwolnienie dotyczy. 
 
11. Za przeprowadzenie inspekcji w celu wydania certyfikatu bezpiecznej obsługi — 500 PLN 
 
12. Za przeprowadzenie inspekcji w celu wydania certyfikatu zdolności do przewozu stałych ładunków masowych — 1000 

PLN 
 
13. Za przeprowadzenie inspekcji w celu wydania certyfikatu zdolności dla statku przewożącego materiały niebezpieczne — 

1200 PLN 
 
14. Za przeprowadzenie inspekcji w celu wydania karty bezpieczeństwa, karty bezpieczeństwa statku rybackiego i karty 

bezpieczeństwa typu „Ł”:  
 14.1. Statki o pojemności brutto do 20 lub do 15 m długości — 100 PLN 
 14.2. Statki o pojemności brutto powyżej 20 do 100 lub powyżej 15 m do 25 m długości 200 PLN 
 14.3. Statki o pojemności brutto powyżej 100 do 300 — 400 PLN 
 14.4. Statki o pojemności brutto powyżej 300 do 500 — 600 PLN 
 14.5. Statki o pojemności brutto powyżej 500 do 2000 — 1000 PLN  
 14.6. Statki o pojemności brutto powyżej 2000 do 10 000 — 2000 PLN  
 14.7. Statki o pojemności brutto powyżej 10 000 do 30 000 — 3000 PLN  
 14.8. Statki o pojemności brutto powyżej 30 000 — za każde następne 20 000 dodatkowo 1000 PLN 
 14.9. Jeżeli parametry statku określone w pkt 14.1 i 14.2 wskazują na możliwość zastosowania dwóch stawek, stosuje się 

stawkę wg pojemności brutto.  
 
15. Za przeprowadzenie inspekcji w celu wydania karty bezpieczeństwa dla jachtu morskiego: 

 15.1. Statki o długości do 6 m — 100 PLN 
 15.2. Statki o długości powyżej 6 m do 9 m — 150 PLN 
 15.3. Statki o długości powyżej 9 m do 12 m — 200 [LN 
 15.4. Statki o długości powyżej 12 m do 15 m — 300 PLN 
 15.5. Statki o długości powyżej 15 m do 24 m — 600 PLN 
 15.6. Statki o długości powyżej 24 m — 1000 j.t.  

 
16. Za wykazy wyposażenia do certyfikatu lub karty bezpieczeństwa — 150 PLN, ale nie więcej niż 50% opłaty z tytułu 

inspekcji w celu wydania karty bezpieczeństwa.  
 
17. Zniżki opłat:  

  17.1. Za przeprowadzenie inspekcji w celu wydania certyfikatu lub karty bezpieczeństwa na jednorazową podróż pobiera 
się opłaty w wysokości 50% opłat wymienionych w pkt 14.1—14.8 oraz 15.1—15.6.  

  17.2. Opłata za przeprowadzenie inspekcji w celu potwierdzenia ważności certyfikatu lub karty bezpieczeństwa wynosi 
50% wartości stawki określonej do przeprowadzenia inspekcji w celu wydania certyfikatu lub karty bezpieczeństwa, 
na której dokonano potwierdzenia ważności. 

  17.3. Jeżeli właścicielem jachtu rekreacyjnego jest: emeryt, rencista, uczeń lub student, opłatę za przeprowadzenie 
inspekcji w celu wydania certyfikatu obniża się o 50%.  

  17.4. Opłaty określone w pkt 14.1—14.8 ulegają obniżeniu o:  
— 50% dla statku bez własnego napędu mechanicznego,  
— 20% dla statku bez własnego napędu mechanicznego wyposażonego w mechanizmy pomocnicze.  

 
18. Inne opłaty:  

  18.1. Za ponowną inspekcję statku o obcej przynależności zatrzymanego przez organ inspekcyjny — 4000 PLN 
  18.2. Za wydanie lub wymianę certyfikatu — 50 PLN 



  18.3. Za wydanie duplikatu lub odpisu certyfikatu — 50 PLN 
  18.4. Za przeprowadzenie inspekcji w celu przywrócenia ważności certyfikatu (w szczególności po awarii, zmianach 

konstrukcyjnych, po unieważnieniu na skutek inspekcji negatywnej) pobiera się opłatę w wysokości 50% opłaty 
podstawowej pobieranej przy przeprowadzaniu inspekcji w celu wydania tego certyfikatu.  

  18.5. Za przedłużenie ważności certyfikatu na okres do 1 miesiąca bez inspekcji — pobiera się za każdy dokument opłatę 
w wysokości 10% opłaty podstawowej za przeprowadzanie inspekcji w celu wydania tego certyfikatu, lecz nie mniej 
niż 10 PLN 

  18.6. Za przedłużenie ważności certyfikatu na okres do 3 miesięcy — pobiera się opłatę w wysokości 30% opłaty 
podstawowej za przeprowadzanie inspekcji w celu wydania tego certyfikatu, lecz nie mniej niż 50 PLN  

  18.7. Za przedłużenie ważności certyfikatu na okres powyżej 3 miesięcy do 5 miesięcy — pobiera się opłatę w wysokości 
50% opłaty podstawowej za przeprowadzanie inspekcji w celu wydania tego certyfikatu.  

  18.8. Opłata za przeprowadzenie kontroli dla stacji atestacji i wyposażenia statku, w tym sprzętu ochrony 
przeciwpożarowej, środków ratunkowych oraz urządzeń radiowych i nawigacyjnych:  

 18.8.1. Wydanie świadectwa uznania — 1350 PLN 
 18.8.2. Potwierdzenie świadectwa uznania — 650 PLN 
 18.8.3. Rozszerzenie działalności, za każdą dodatkową usługę atestacji — 550 PLN 

  18.9. Opłaty za zatwierdzenie planu ochrony pożarowej statków morskich oraz rozkładów alarmowych statków 
pasażerskich:  
18.9.1. Statki o pojemności brutto do 500 — 200 PLN 
18.9.2. Statki o pojemności brutto powyżej 500 do 2000 — 400 PLN 
18.9.3. Statki o pojemności brutto powyżej 2000 do 10 000 — 800 PLN 
18.9.4. Statki o pojemności brutto powyżej 10 000 do 30 000 — 1200 PLN 
18.9.5. Statki o pojemności brutto powyżej 30 000 – opłata jak w pkt 18.9.4 i dodatkowo za każde następne 20 000 – 

400 PLN 
      18.10. Za zatwierdzenie planu rozmieszczenia środków ratunkowych pobiera się 50% opłaty podstawowej jak za  

zatwierdzenie planu obrony pożarowej według stawek określonych w pkt 18.9.1—18.9.5.  
      18.11. Za wydanie zaświadczenia o przedłużeniu ważności tratw lub zwalniaków hydrostatycznych (bez względu na ilość 

środków ratunkowych) — 300 PLN 
      18.12. Za wydanie lub zatwierdzenie dokumentu, planu, poradnika nieujętego w niniejszym załączniku pobiera się opłatę 

w wysokości 300 PLN 
         18.13. Za zatwierdzenie instrukcji bezpiecznej obsługi przeładunku materiałów niebezpiecznych — 400 PLN 

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

         18.25. Za zalegalizowanie dziennika pokładowego lub innego dokumentu (książki) podlegającego legalizacji — 20 PLN 
         18.26. Za certyfikat uznania wyposażenia statku za równoważne — 500 PLN 

      18.27. Za upoważnienie podmiotu do wykonywania przeglądów technicznych jachtów morskich o długości do 15 m — 
2000 PLN 

      18.28. Za przeprowadzenie kontroli okresowej podmiotu upoważnionego do wykonywania przeglądów technicznych 
jachtów morskich o długości do 15 m – 300 PLN 

         18.29. Za przeprowadzenie oceny stanu technicznego statku przed wpisaniem do polskiego rejestru:  
– 4000 PLN – dla statków starszych niż 15 lat,  
– 500 PLN – dla statków do 15 lat.  

      18.30. Za przedłużenie ważności karty bezpieczeństwa na okres nie dłuższy niż 5 miesięcy – pobiera się opłatę w 
wysokości 50% opłaty podstawowej za przeprowadzenie inspekcji w celu wydania karty bezpieczeństwa. 

 
19. Objaśnienia uzupełniające:  

  19.1. Dla statków z nieudokumentowaną pojemnością brutto opłaty nalicza się według wzoru:  
V = 0,25 x L x B x H, 

gdzie: 
B — szerokość maksymalna, 
H — wysokość boczna, 
L — długość całkowita. 
Uwaga: dla doków pływających H oznacza wysokość boczną łącznie z basztami.  

  19.2. Koszty przejazdów oraz pobytu audytorów/inspektorów poza siedzibami urzędów morskich, związane z 
przeprowadzaniem audytu lub inspekcji ponosi armator statku. W przypadku gdy opłata netto wynosi poniżej 10 
PLN, odstępuje się od jej pobrania. 

  19.3. Opłaty za przeprowadzanie inspekcji w celu wydania, potwierdzenia, przedłużania czy przywrócenia ważności 
wszystkich certyfikatów statku ponosi armator lub właściciel statku.  

  19.4. Wszystkie procenty wymienione w tekście należy liczyć od opłat podstawowych.  
  19.5. Ilekroć opłaty przewidziane taryfą są uzależnione od długości, należy przez to rozumieć długość całkowitą statku. 

  
 


