
  

 
  

 
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 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (Dz. U. Nr 47 poz. 243; ze 
zm.) (Tekst Jednolity Dz. U. z 2012 nr 0 poz. 1244). 
  
 
III. OPŁATY 
 
Wysoko ść opłat – zał ącznik do ustawy 
 
OPŁATY ZA PRZEPROWADZANIE INSPEKCJI I WYSTAWIANIE L UB POTWIERDZANIE 
MIĘDZYNARODOWYCH ŚWIADECTW  
 
1. Za inspekcję wstępną przed oddaniem statku do eksploatacji i wydanie międzynarodowego świadectwa pod 

nazwą „Międzynarodowy certyfikat o zapobieganiu zanieczyszczeniu olejami” w wysokości:  
1.1. Statki o pojemności brutto do 500 – 6500 j.t.  
1.2. Statki o pojemności brutto powyżej 500 do 2000 – 6700 j.t.  
1.3. Statki o pojemności brutto powyżej 2000 do 10 000 – 7700 j.t.  
1.4. Statki o pojemności brutto powyżej 10 000 do 30 000 – 10 000 j.t.  
1.5. Statki o pojemności brutto powyżej 30 000 – za każde następne 20 000 dodatkowo 8400 j.t.  

 
2. Za inspekcję wstępną statku eksploatowanego i wydanie międzynarodowe-go świadectwa pod nazwą 

„Międzynarodowy certyfikat o zapobieganiu zanieczyszczeniu olejami” w wysokości:  
2.1. Statki o pojemności brutto do 500 – 2900 j.t.  
2.2. Statki o pojemności brutto powyżej 500 do 2000 – 3000 j.t.  
2.3. Statki o pojemności brutto powyżej 2000 do 10 000 – 3400 j.t.  
2.4. Statki o pojemności brutto powyżej 10 000 do 30 000 – 4300 j.t.  
2.5. Statki o pojemności brutto powyżej 30 000 – za każde następne 20 000 dodatkowo 3800 j.t.   
 

3. Za inspekcję i za odnowienie międzynarodowego świadectwa pod nazwą „Międzynarodowy certyfikat o 
zapobieganiu zanieczyszczeniu olejami” w wysokości:  

3.1. Statki o pojemności brutto do 500 – 2500 j.t.  
3.2. Statki o pojemności brutto powyżej 500 do 2000 – 2600 j.t.  
3.3. Statki o pojemności brutto powyżej 2000 do 10 000 – 2900 j.t.  
3.4. Statki o pojemności brutto powyżej 10 000 do 30 000 – 3700 j.t.  
3.5. Statki o pojemności brutto powyżej 30 000 – za każde następne 20 000 dodatkowo 2800 j.t.   
 

4. Za inspekcję pośrednią i za potwierdzenie międzynarodowego świadectwa pod nazwą „Międzynarodowy 
certyfikat o zapobieganiu zanieczyszczeniu olejami” w wysokości:  

4.1. Statki o pojemności brutto do 500 – 800 j.t.  
4.2. Statki o pojemności brutto powyżej 500 do 2000 – 900 j.t.  

  



4.3. Statki o pojemności brutto powyżej 2000 do 10 000 – 1000 j.t.  
4.4. Statki o pojemności brutto powyżej 10 000 do 30 000 – 1300 j.t.  
4.5. Statki o pojemności brutto powyżej 30 000 – za każde następne 20 000 dodatkowo 1000 j.t. 

 
5. Za inspekcję roczną i za potwierdzenie międzynarodowego świadectwa pod nazwą „Międzynarodowy 

certyfikat o zapobieganiu zanieczyszczeniu olejami” w wysokości:  
5.1. Statki o pojemności brutto do 500 – 650 j.t.  
5.2. Statki o pojemności brutto powyżej 500 do 2000 – 700 j.t.  
5.3. Statki o pojemności brutto powyżej 2000 do 10 000 – 750 j.t.  
5.4. Statki o pojemności brutto powyżej 10 000 do 30 000 – 950 j.t.  
5.5. Statki o pojemności brutto powyżej 30 000 – za każde następne 20 000 dodatkowo 700 j.t.  
 

6. Za inspekcje zbiornikowców do przewozu produktów ropopochodnych w wysokości obliczonej według zasad 
określonych w punktach 1.1 do 1.5, podwyższone o 40%.  

 
7. Za inspekcję wstępną przed oddaniem statku do eksploatacji i wydanie międzynarodowego świadectwa pod 

nazwą „Międzynarodowy certyfikat o zapobieganiu zanieczyszczeniu przez statki przewożące luzem szkodliwe 
substancje ciekłe” w wysokości:  

7.1. Statki o pojemności brutto do 500 – 6500 j.t.  
7.2. Statki o pojemności brutto powyżej 500 do 2000 – 6800 j.t.  
7.3. Statki o pojemności brutto powyżej 2000 do 10 000 – 8000 j.t.  
7.4. Statki o pojemności brutto powyżej 10 000 do 30 000 – 11 000 j.t.  
7.5. Statki o pojemności brutto powyżej 30 000 – za każde następne 20 000 dodatkowo 9000 j.t.  

 
8. Za inspekcję wstępną statku eksploatowanego i wydanie międzynarodowe-go świadectwa pod nazwą 

„Międzynarodowy certyfikat o zapobieganiu zanieczyszczeniu przez statki przewożące luzem szkodliwe 
substancje ciekłe” w wysokości:  

8.1. Statki o pojemności brutto do 500 – 3100 j.t.  
8.2. Statki o pojemności brutto powyżej 500 do 2000 – 3200 j.t.  
8.3. Statki o pojemności brutto powyżej 2000 do 10 000 – 3750 j.t.  
8.4. Statki o pojemności brutto powyżej 10 000 do 30 000 – 5000 j.t.  
8.5. Statki o pojemności brutto powyżej 30 000 – za każde następne 20 000 dodatkowo 3900 j.t.  

 
9. Za inspekcję i odnowienie międzynarodowego świadectwa pod nazwą „Międzynarodowy certyfikat o 

zapobieganiu zanieczyszczeniu przez statki przewożące luzem szkodliwe substancje ciekłe” w wysokości:  
9.1. Statki o pojemności brutto do 500 – 2500 j.t.  
9.2. Statki o pojemności brutto powyżej 500 do 2000 – 2600 j.t.  
9.3. Statki o pojemności brutto powyżej 2000 do 10 000 – 3000 j.t.  
9.4. Statki o pojemności brutto powyżej 10 000 do 30 000 – 4000 j.t.  
9.5. Statki o pojemności brutto powyżej 30 000 – za każde następne 20 000 dodatkowo 3000 j.t.  

 
10. Za inspekcję pośrednią i potwierdzenie międzynarodowego świadectwa pod nazwą „Międzynarodowy 

certyfikat o zapobieganiu zanieczyszczeniu przez statki przewożące luzem szkodliwe substancje ciekłe” w 
wysokości:  

10.1. Statki o pojemności brutto do 500 – 850 j.t.  
10.2. Statki o pojemności brutto powyżej 500 do 2000 – 900 j.t.  
10.3. Statki o pojemności brutto powyżej 2000 do 10 000 – 1000 j.t.  
10.4. Statki o pojemności brutto powyżej 10 000 do 30 000 – 1400 j.t.  
10.5. Statki o pojemności brutto powyżej 30 000 – za każde następne 20 000 dodatkowo 1000 j.t.  
 

11. Za inspekcję roczną i potwierdzenie międzynarodowego świadectwa pod nazwą „Międzynarodowy certyfikat 
o zapobieganiu zanieczyszczeniu przez statki przewożące luzem szkodliwe substancje ciekłe” w wysokości:  

11.1. Statki o pojemności brutto do 500 – 650 j.t.  
11.2. Statki o pojemności brutto powyżej 500 do 2000 – 700 j.t.  
11.3. Statki o pojemności brutto powyżej 2000 do 10 000 – 750 j.t.  
11.4. Statki o pojemności brutto powyżej 10 000 do 30 000 – 1000 j.t.  
11.5. Statki o pojemności brutto powyżej 30 000 – za każde następne 20 000 dodatkowo 750 j.t.  

 
12. Za inspekcję wstępną przed oddaniem statku do eksploatacji i wydanie międzynarodowego świadectwa pod 

nazwą „Certyfikat o zapobieganiu zanieczyszczeniu ściekami” w wysokości obliczonej według wzoru:  
(2 x N x 90 ) + 500 j.t.,  

gdzie  
N – oznacza łączną liczbę członków załogi, pasażerów oraz personelu specjalnego.  
 



13. Za inspekcję wstępną statku eksploatowanego i wydanie międzynarodowego świadectwa pod nazwą 
„Certyfikat o zapobieganiu zanieczyszczeniu ściekami” w wysokości obliczonej według wzoru:  

(1,2 x N x 90) + 500 j.t.  
 

14. Za inspekcję i odnowienie międzynarodowego świadectwa pod nazwą „Certyfikat o zapobieganiu 
zanieczyszczeniu ściekami” w wysokości obliczonej według wzoru:  

(N x 90) + 500 j.t.  
– maksymalna opłata 5500 j.t.  
 

15. Za inspekcję roczną i potwierdzenie międzynarodowego świadectwa pod nazwą „Certyfikat o zapobieganiu 
zanieczyszczeniu ściekami” w wysokości obliczonej według wzoru:  

(0,25 x N x 90) + 150 j.t.  
– maksymalna opłata 1650 j.t.  
 

16. Za inspekcję wstępną przed oddaniem statku do eksploatacji i wydanie międzynarodowego świadectwa pod 
nazwą „Międzynarodowy certyfikat o zapobieganiu zanieczyszczeniu powietrza przez statki” w wysokości: 

16.1. Statki o łącznej mocy silników głównych i pomocniczych do 1000 kW – 6600 j.t.  
16.2. Statki o łącznej mocy silników głównych i pomocniczych od 1000 do 3000 kW – 6850 j.t.  
16.3. Statki o łącznej mocy silników głównych i pomocniczych od 3000 do 10 000 kW – 7700 j.t.  
16.4. Statki o łącznej mocy silników głównych i pomocniczych od 10 000 do 20 000 kW – 8900 j.t.  
16.5. Statki o łącznej mocy silników głównych i pomocniczych od 20 000 do 30 000 kW – 10 000 j.t.  
16.6. Statki o łącznej mocy silników głównych i pomocniczych powyżej 30 000 kW – za każde następne 
5000 kW dodatkowo 6600 j.t.  
 

17. Za inspekcję wstępną statku eksploatowanego i wydanie międzynarodowego świadectwa pod nazwą 
„Międzynarodowy certyfikat o zapobieganiu zanieczyszczeniu powietrza przez statki” w wysokości:  

17.1. Statki o łącznej mocy silników głównych i pomocniczych do 1000 kW – 2950 j.t.  
17.2. Statki o łącznej mocy silników głównych i pomocniczych od 1000 do 3000 kW – 3000 j.t.  
17.3. Statki o łącznej mocy silników głównych i pomocniczych od 3000 do 10 000 kW – 3400 j.t.  
17.4. Statki o łącznej mocy silników głównych i pomocniczych od 10 000 do 20 000 kW – 3850 j.t.  
17.5. Statki o łącznej mocy silników głównych i pomocniczych od 20 000 do 30 000 kW – 4300 j.t.  
17.6. Statki o łącznej mocy silników głównych i pomocniczych powyżej 30 000 kW – za każde następne 
5000 kW dodatkowo 2600 j.t.  
 

18. Za inspekcję i za odnowienie międzynarodowego świadectwa pod nazwą „Międzynarodowy certyfikat o 
zapobieganiu zanieczyszczeniu powietrza przez statki” w wysokości:  

18.1. Statki o łącznej mocy silników głównych i pomocniczych do 1000 kW – 2500 j.t.  
18.2. Statki o łącznej mocy silników głównych i pomocniczych od 1000 do 3000 kW – 2600 j.t.  
18.3. Statki o łącznej mocy silników głównych i pomocniczych od 3000 do 10 000 kW – 2900 j.t.  
18.4. Statki o łącznej mocy silników głównych i pomocniczych od 10 000 do 20 000 kW – 3300 j.t.  
18.5. Statki o łącznej mocy silników głównych i pomocniczych od 20 000 do 30 000 kW – 3700 j.t.  
18.6. Statki o łącznej mocy silników głównych i pomocniczych powyżej 30 000 kW – za każde następne 
5000 kW dodatkowo 2200 j.t. 
 

19. Za inspekcję pośrednią i za potwierdzenie międzynarodowego świadectwa pod nazwą „Międzynarodowy 
certyfikat o zapobieganiu zanieczyszczeniu powietrza przez statki” w wysokości:  

19.1. Statki o łącznej mocy silników głównych i pomocniczych do 1000 kW – 850 j.t.  
19.2. Statki o łącznej mocy silników głównych i pomocniczych od 1000 do 3000 kW – 900 j.t.  
19.3. Statki o łącznej mocy silników głównych i pomocniczych od 3000 do 10 000 kW – 1000 j.t.  
19.4. Statki o łącznej mocy silników głównych i pomocniczych od 10 000 do 20 000 kW – 1100 j.t.  
19.5. Statki o łącznej mocy silników głównych i pomocniczych od 20 000 do 30 000 kW – 1300 j.t.  
19.6. Statki o łącznej mocy silników głównych i pomocniczych powyżej 30 000 kW – za każde następne 
5000 kW dodatkowo 750 j.t.  
 

20. Za inspekcję roczną i za potwierdzenie międzynarodowego świadectwa pod nazwą „Międzynarodowy 
certyfikat o zapobieganiu zanieczyszczeniu powietrza przez statki” w wysokości:  

20.1. Statki o łącznej mocy silników głównych i pomocniczych do 1000 kW – 650 j.t.  
20.2. Statki o łącznej mocy silników głównych i pomocniczych od 1000 do 3000 kW – 700 j.t.  
20.3. Statki o łącznej mocy silników głównych i pomocniczych od 3000 do 10 000 kW – 750 j.t.  
20.4. Statki o łącznej mocy silników głównych i pomocniczych od 10 000 do 20 000 kW – 850 j.t.  
20.5. Statki o łącznej mocy silników głównych i pomocniczych od 20 000 do 30 000 kW – 950 j.t.  
20.6. Statki o łącznej mocy silników głównych i pomocniczych powyżej 30 000 kW – za każde następne 
5000 kW dodatkowo 550 j.t.  
 



21. Za inspekcję wstępną przed oddaniem statku do eksploatacji i wydanie międzynarodowego świadectwa pod 
nazwą „Międzynarodowe świadectwo systemu przeciwporostowego” w wysokości:  

21.1. Statki o pojemności brutto powyżej 400 do 1500 – 950 j.t.  
21.2. Statki o pojemności brutto powyżej 1500 do 3000 – 1050 j.t.  
21.3. Statki o pojemności brutto powyżej 3000 do 6000 – 1150 j.t.  
21.4. Statki o pojemności brutto powyżej 6000 do 12 000 – 1300 j.t.  
21.5. Statki o pojemności brutto powyżej 12 000 do 24 000 – 1500 j.t.  
21.6. Statki o pojemności brutto powyżej 24 000 – 1750 j.t.  
 

22. Za inspekcję wstępną w przypadku pierwszego zastosowania systemu przeciwporostowego na statku i 
wydanie międzynarodowego świadectwa pod nazwą „Międzynarodowe świadectwo systemu 
przeciwporostowego” w wysokości:  

22.1. Statki o pojemności brutto powyżej 400 do 1500 – 950 j.t. 
22.2. Statki o pojemności brutto powyżej 1500 do 3000 – 1050 j.t.  
22.3. Statki o pojemności brutto powyżej 3000 do 6000 – 1150 j.t.  
22.4. Statki o pojemności brutto powyżej 6000 do 12 000 – 1300 j.t.  
22.5. Statki o pojemności brutto powyżej 12 000 do 24 000 – 1500 j.t.  
22.6. Statki o pojemności brutto powyżej 24 000 – 1750 j.t.  
 

23. Za inspekcje odnowieniowe w przypadku zmiany systemu przeciwporostowego lub jego wymiany i wydanie 
międzynarodowego świadectwa pod nazwą „Międzynarodowe świadectwo systemu przeciwporostowego” w 
wysokości:  

23.1. Statki o pojemności brutto powyżej 400 do 1500 – 950 j.t.  
23.2. Statki o pojemności brutto powyżej 1500 do 3000 – 1050 j.t.  
23.3. Statki o pojemności brutto powyżej 3000 do 6000 – 1150 j.t.  
23.4. Statki o pojemności brutto powyżej 6000 do 12 000 – 1300 j.t.  
23.5. Statki o pojemności brutto powyżej 12 000 do 24 000 – 1500 j.t.  
23.6. Statki o pojemności brutto powyżej 24 000 – 1750 j.t.  
 

24. Za inspekcję dodatkową, ogólną lub częściową, pobiera się opłaty w wysokości 180 j.t. za każdą zużytą 
godzinę.  

 
25. Jednostka taryfowa (j.t.) – wartość złotowa jednostki taryfowej stanowi równowartość 0,2 SDR – Specjalnych 

Praw Ciągnienia liczona według średniego kursu walutowego z poprzedniego tygodnia podanego w tabelach 
kursowych Narodowego Banku Polskiego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 


