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Tytuł: Minimalne kryteria niezbędne dla bezpieczeństwa 
żeglugi w celu ustalenia składu załogi statku 
morskiego 

Przedmiot i zakres stosowania: Instrukcja określa uzgodnione pomiędzy Urzędami Morskimi 
minimalny skład załogi statku morskiego niezbędny dla 
bezpieczeństwa żeglugi i bezpiecznej eksploatacji. 

Instrukcję opracował  Piotr Kałuża 
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  Data   Podpis  

Instrukcję sprawdził   
 

     
  Data  Podpis  

Instrukcję akceptował  Marcin Lang 
 

 25.01.2012    
  Data   Podpis  

Instrukcję zatwierdził  Janusz Markiewicz 
  

 26.01.2012    
  Data   Podpis  

Instrukcja dotyczy: Wymienić komórki organizacyjne, stanowiska pracy lub 
funkcje. 

Instrukcja obowiązuje od daty zatwierdzenia 

Użytkownik egzemplarza 
(tylko na egzemplarzach w formie 
wydruku) 

 

Podpisy osób odpowiedzialnych znajdują się na oryginałach dokumentów Systemu Zarządzania Jakością 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niniejszy dokument jest własnością Urzędu Morskiego w Szczecinie. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. 



 

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE  
INSPEKTORAT BEZPIECZEŃSTWA ŻEGLUGI 

ul. Jana z Kolna 9, 71-603 Szczecin 

ul.Nab.Władysława IV 7, 72-600 Świnoujście  (filia) 

Tel.:  91 4403594, 

91 3214316  (filia) 

Fax : 91 4403385, 

91 3214316  (filia) 

INSTRUKCJA  -    PS9.PD-07.IN02 

w sprawie uzgodnionych pomiędzy Urzędami Morskimi 
minimalnych kryteriów dla bezpieczeństwa żeglugi składu załogi 

na statkach morskich. 

e-mail: ibz@ums.gov.pl  
e-mail:ibzs@ums.gov.pl 

 

PS9.PD-07.IN02                      strona: 2 / 5                         edycja:1.00                                  obowiązuje od: 26-01-2012 

 

 

I. statki odbywające podróże międzynarodowe: 
a) kapitan, 
b) starszy oficer, 
c) oficer wachtowy, 
d) starszy oficer mechanik, 
e) II oficer mechanik, 
f) oficer mechanik wachtowy, 
g) dwaj starsi marynarze, 
h) dwaj marynarze, 
i) dwaj motorzyści,  
j) kucharz; 
 

II. statki odbywające krótkie podróże międzynarodowe, na których praca 
odbywa się w systemie trój-wachtowym: 

a) kapitan, 
b) starszy oficer, 
c) oficer wachtowy, 
d) starszy oficer mechanik, 
e) oficer mechanik wachtowy, 
f) dwaj starsi marynarze, 
g) marynarz, 
h) motorzysta, 
i) kucharz; 
 

III. na statkach odbywających krótkie podróże międzynarodowe, na których 
praca odbywa się w systemie dwu-wachtowym, skład załogi może być 
zmniejszony o jednego oficera wachtowego, oficera mechanika wachtowego 
i jednego marynarza; 

 
IV. statki rybackie w żegludze międzynarodowej, międzynarodowej 

ograniczonej do Bałtyku oraz w żegludze krajowej powinny być obsadzone 
minimalną załogą jak niżej: 

ŁODZIE OTWARTE do 9 m w żegludze do 12 mil – min. 2 osoby: 

 rybak r.m. (powyżej 100 – 200 kW egzamin z silników), 

 praktykant (3 przeszkolenia – ITR, p.poż., medyczne element.). 

ŁODZIE OTWARTE od 9 do 15 m – min. 2 osoby: 

 st. rybak r.m. (powyżej 100 kW – 200 kW egzamin z silników), 

 praktykant (3 przeszkolenia – ITR, p.poż., medyczne element.). 

ŁODZIE POKŁADOWE od 9 do 15 m – min. 2 osoby: 

 st. rybak r.m. (powyżej 100 kW – 200 kW egzamin z silników), 
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 rybak r.m., 
lub 

 st. rybak r.m., 

 motorzysta wachtowy (do 400 kW). 

KUTRY RYBACKIE o długości całkowitej do 25 m w żegludze międzynarodowej 
ograniczonej do Bałtyku: 

a/ kutry o pojemności do 50 i mocy do 400 kW: 

 szyper kl. 2 r.m., 

 motorzysta wachtowy, 

 st. rybak r.m.; 

żegluga do 12 h na dobę: 

 szyper kl. 2 r.m., 

 motorzysta wachtowy, 

 rybak r.m. 

b/ kutry o pojemności do 80 i mocy do 400 kW: 

 szyper kl. 2 r.m., 

 motorzysta wachtowy, 

 st. rybak r.m., 

 praktykant (3 przeszkolenia – ITR, p.poż., medyczne element.); 

żegluga do 12 h na dobę: 

 szyper kl. 2 r.m., 

 motorzysta wachtowy, 

 rybak r.m., 

 praktykant (3 przeszkolenia – ITR, p.poż., medyczne element.). 

c/ kutry o pojemności powyżej 80 i mocy do 400 kW: 

 szyper kl. 2 r.m., 

 szyper kl. 2 r.m. lub st. rybak z przeszkoleniem sam. wachty, 

 motorzysta wachtowy, 

 rybak r.m.; 

żegluga do 12 h na dobę: 

 szyper kl. 2 r.m., 

 motorzysta wachtowy, 

 st. rybak r.m., 

 praktykant (3 przeszkolenia – ITR, p.poż., medyczne element.). 
 

KUTRY RYBACKIE o długości całkowitej powyżej 25 m w żegludze 
międzynarodowej ograniczonej do Bałtyku: 

a/ moc silnika do 400 kW: 
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 szyper kl. 1 r.m., 

 szyper kl. 2 r.m., 

 motorzysta wachtowy, 

 rybak r.m.; 

  żegluga do 12 h na dobę: 

 szyper kl. 1 r.m., 

 motorzysta wachtowy, 

 st. rybak r.m., 

 praktykant (3 przeszkolenia – ITR, p.poż., medyczne element.); 

b/ moc silnika 400 kW i powyżej: 

 szyper kl. 1 r.m., 

 szyper kl. 2 r.m., 

 oficer mechanik, 

 rybak r.m.; 

żegluga do 12 h na dobę: 

 szyper kl. 1 r.m., 

 oficer mechanik, 

 st. rybak r.m., 

 praktykant (3 przeszkolenia – ITR, p.poż., medyczne element.). 
 

KUTRY RYBACKIE o długości do 45 m w żegludze międzynarodowej:  

 szyper kl. 1 r.m., 

 szyper kl. 2 r.m., 

 oficer mechanik, 

 motorzysta wachtowy, 

 st. rybak r.m. 
 

Wskazówki Dodatkowe 
 
 Na statkach wyposażonych w urządzenia radiokomunikacyjne Kapitan i 

oficerowie pokładowi powinni posiadać świadectwo operatora GMDSS 
odpowiednie do rodzaju statku oraz obszaru żeglugi przez niego 
uprawianej. 
 

 Skład załogi może zostać zmniejszony o jednego mechanika wachtowego i 
jednego motorzystę jeśli statek posiada maszynownię bezwachtową i jest to 
udokumentowane  odpowiednim zapisem w świadectwie klasy. 

 
 W żegludze międzynarodowej Kapitan i starszy oficer powinni posiadać 

świadectwo przeszkolenia w zakresie sprawowania opieki medycznej nad 
chorym 
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 Każdy członek załogi powinien posiadać przeszkolenie w zakresie 

indywidualnych technik ratunkowych  
 

 Dyplomy szypra I i II klasy i świadectwa marynarza, starszego marynarza i 
kucharza  wydane na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 1992 r. w sprawie 
kwalifikacji zawodowych i składu załóg polskich statków morskich 
zachowują swoją ważność w żegludze krajowej i na statkach rybackich w 
żegludze przybrzeżnej 

 
 w/w wymagania nie wyczerpują wszystkich koniecznych przeszkoleń i 

certyfikatów, które muszą posiadać poszczególni członkowie załogi statku 
morskiego. 

 
 

 


