USTAWA

z dnia 18 sierpnia 2011 r.
o bezpieczeństwie morskim ,
fragment.
Proszę uwagę zwrócić na Art.63 i Art. 64.dotyczy również
jachtów.

Rozdział 4
Kwalifikacje i skład załogi
Art. 61. [Obowiązek obsadzenia statku załogą]
Statek nie może być używany w żegludze morskiej, jeżeli nie jest obsadzony
załogą o właściwych kwalifikacjach i wymaganym składzie.
Art. 61a. [Żegluga przybrzeżna]
Ilekroć w przepisach niniejszego rozdziału jest mowa o żegludze przybrzeżnej,
należy przez to rozumieć podróże po akwenie Morza Bałtyckiego i akwenach
przyległych do 8° długości geograficznej wschodniej.
Art. 62. [Przepisy określające kwalifikacje członków załóg statków
morskich]
1. Kwalifikacje członków załóg statków morskich i statków rybackich muszą
odpowiadać wymaganiom określonym odpowiednio w:
1)Konwencji STCW;
2)Konwencji STCW-F;
3)Konwencji SOLAS;
4)Konwencji MLC;
5)przepisach ustawy.
2. Kwalifikacje członków załóg statków morskich w zakresie ochrony żeglugi
nieobjęte Konwencją STCW regulują przepisy o ochronie żeglugi i portów
morskich.

3. Dokumenty kwalifikacyjne określone w przepisach wydanych na podstawie art.
37a ust. 15 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej stanowią
potwierdzenie kwalifikacji niezbędnych do prowadzenia jachtów rekreacyjnych
oraz jachtów komercyjnych odpłatnie udostępnianych bez załogi na wodach
morskich.
Art. 63. [Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych]
Potwierdzeniem posiadania kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do
zajmowania stanowisk na statku, jest:
1)dyplom - dla stanowisk oficerskich;
2)świadectwo - dla stanowisk nieoficerskich;
3)świadectwo przeszkolenia;
4)zezwolenie;
5)potwierdzenie uznania.
Art. 64. [Wymagania wobec osób ubiegających się o uzyskanie dyplomów
lub świadectw]
1. Osoby ubiegające się o uzyskanie dyplomów lub świadectw są obowiązane:
1)posiadać co najmniej wykształcenie:
a)średnie lub średnie branżowe - w przypadku osób ubiegających się o uzyskanie
dyplomów,
b)podstawowe - w przypadku osób ubiegających się o uzyskanie świadectw;
2)osiągnąć wymagany wiek;
3)odbyć wymagane szkolenia w morskiej jednostce edukacyjnej;
4)posiadać wymaganą praktykę pływania;
5)zdać egzamin kwalifikacyjny przed Centralną Morską Komisją Egzaminacyjną.
2. Obowiązek posiadania co najmniej wykształcenia średniego lub średniego
branżowego nie dotyczy osób ubiegających się o najniższe dyplomy w żegludze
krajowej i w rybołówstwie morskim.

