
 

  
 

 
 

INSPEKTORAT  
BEZPIECZEŃSTWA ŻEGLUGI  

 
 

BŻ 
 

  

 
ZADANIA: 
 
1/ Nadzór nad stanem bezpieczeństwa polskich statków morskich oraz ich 
wyposażeniem oraz statków bandery obcej na zlecenie administracji tej bandery. 
2/ Przeprowadzanie inspekcji państwa bandery w zakresie bezpieczeństwa Żeglugi i 
warunków pracy załóg statków morskich oraz wystawianie związanych z tym 
Dokumentów okrętowych oraz statków bandery obcej na zlecenie administracji tej 
Bandery. 
3/ Przeprowadzanie inspekcji państwa bandery w zakresie ochrony środowiska 
morskiego i wydawanie związanych z tym Dokumentów okrętowych oraz statków 
bandery obcej na zlecenie administracji tej bandery. 
4/ Przeprowadzanie procedury weryfikacyjnej i wydawanie certyfikatów ubezpieczenia w 
sprawie odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniami 
olejami. 
5/ Przeprowadzanie audytów w zakresie Międzynarodowego kodeksu zarządzania 
Bezpieczeństwem (Kodeks ISM) na statkach i w siedzibie armatora i wydawanie 
związanych z tym Dokumentów kodeksu ISM. 
6/ Przeprowadzanie inspekcji statków państwa Bandery w zakresie ochrony statków i 
wydawanie związanych z tym Dokumentów ochrony statków. 
7/ Analiza wyników inspekcji okrętowych oraz egzekwowanie poleceń poinspekcyjnych. 
8/ Sprawowanie nadzoru rynku nad wyposażeniem morskim oraz rekreacyjnymi 
jednostkami pływającymi. 
9/ Ustalanie niezbędnego pod względem ilości i kwalifikacji składu załogi statków 
bandery polskiej oraz nadzór nad obsadzaniem statków odpowiednio 
wykwalifikowana załogą. 
10/ Opiniowanie przepisów dotyczących bezpieczeństwa Żeglugi. 
11/ Prowadzenie rejestru statków morskich zwolnionych od obowiązkowego wpisu do 
Rejestru Okrętowego albo Rejestru Jachtów oraz wydawanie dla nich dokumentów 
Rejestracyjnych. 
12/ Zatwierdzanie nazw statków morskich. 
13/ Nadzór nad stacjami atestacji, w tym przeprowadzanie audytów stacji atestacji oraz 
wydawanie odpowiednich certyfikatów uznania dla stacji. 
14/ Zatwierdzanie planów ochrony przeciwpożarowej, rozmieszczenia środków 
ratunkowych i ochrony statku, rozkładów alarmowych na statkach pasażerskich. 
15/ Sprawowanie nadzoru nad towarzystwami klasyfikacyjnymi i monitorowanie 
działalności uznanych przez polską administrację morską instytucji klasyfikacyjnych. 
16/ Współpraca z krajowym ośrodkiem ds. IMO oraz udział w pracach krajowych sekcji 
IMO. 
17/ Współpraca z organami administracji publicznej i samorządowej w sprawach 
bezpieczeństwa Żeglugi. 
 
W skład Inspektoratu wchodzą: 
 

- Główny Inspektor, 

- Z-ca Głównego Inspektora, 

- Zespół Inspekcji i Dokumentów Okrętowych (symbol: BŻ-I), 

- Zespół Inspekcji i Dokumentów Okrętowych - filia Świnoujście (symbol: BŻ-II), 

- Zespół Nadzoru Rynku (symbol: BŻ-III). 

 
 

 



GŁÓWNY INSPEKTOR: 
 
- 
 
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO INSPEKTORA: 
 
Leszek Skowroński (Słupsk) 
tel. 59 84 74 233 
e-mail: lskowronski@ums.gov.pl 
 
 
SEKRETARIAT: 
 
tel. 91 44 03 594 
e-mail: ibz@ums.gov.pl 
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