
 
KOMUNIKAT  Nr 2 

DYREKTORA  URZĘDU  MORSKIEGO  W  SZCZECINIE 
z dnia 13 pa ździernika 2008 roku 

 
o wytycznych dla armatorów w sprawie rodzaju, ilo ści i rozmieszczenia 

sprz ętu po Ŝarniczego na statku oraz w sprawie opracowywania  
i przechowywania planów ochrony przeciwpo Ŝarowej statków morskich 

 
 

Na podstawie § 21 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 sierpnia 
2005 roku w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznego uprawiania Ŝeglugi 
przez statki morskie (Dz. U. Nr 174, poz. 1452, z 2006 r. Nr 73, poz. 515) podaje się 
do wiadomości, co następuje:                                                            
 
1. Ustala się wytyczne dla armatorów statków morskich o polskiej przynaleŜności 

państwowej: 
1) w sprawie rodzaju, ilości i rozmieszczenia sprzętu poŜarniczego na statku 

stanowiące załącznik Nr 1do niniejszego komunikatu; 
2) w sprawie opracowywania i przechowywania planów ochrony 

przeciwpoŜarowej statków morskich stanowiących załącznik Nr 2 do 
niniejszego komunikatu. 
 

2.  Wytyczne obowiązują armatorów statków morskich z wyjątkiem: 
1) jednostek pływających marynarki wojennej, straŜy granicznej oraz policji; 
2) statków sportowych; 
3) statków nie podlegających wpisowi do rejestru okrętowego lub rejestru statków 

morskich, prowadzonego przez urzędy morskie. 
 

3.  Wytyczne, o których mowa w pkt 1, stanowią podstawę do ustalania rodzaju, ilości 
i rozmieszczenia sprzętu poŜarniczego oraz opracowywania planów ochrony 
przeciwpoŜarowej statków morskich. 
 

4.  Tracą moc: 
1) Komunikat Nr 6 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 20 maja 

2003 r. o wytycznych dla armatorów w sprawie rodzaju, ilości i rozmieszczeniu 
sprzętu gaśniczego (poŜarniczego) na statku oraz w sprawie opracowywania 
i przechowywania planów ochrony przeciwpoŜarowej statków morskich 
(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 45, poz. 767, zm. z 2005 r. Nr 30, 
poz. 651); 

2) Zarządzenie Porządkowe Nr 11 Dyrektora Naczelnego Urzędu Morskiego 
z dnia 10 grudnia 1981 r.   w sprawie dokumentów ochrony przeciwpoŜarowej 
na statkach morskich o pojemności brutto 1.132,68 m3 (400 RT) i poniŜej 
(Dz. Urz. WRN w Szczecinie Nr 10, poz. 51).  
                                                                   

5.  Wytyczne obowiązują od dnia 1 listopada 2008 roku. 
 
 
         Dyrektor 
           Urzędu Morskiego w Szczecinie 
 
 
             Andrzej Borowiec 


