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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 27 kwietnia 2004 r.

w sprawie rejestracji statków morskich w urz´dach morskich

Na podstawie art. 39 § 4 ustawy z dnia 18 wrzeÊnia
2001 r. — Kodeks morski (Dz. U. Nr 138, poz. 1545,
z 2002 r. Nr 41, poz. 365, z 2003 r. Nr 229, poz. 2277 oraz
z 2004 r. Nr 93, poz. 895) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) sposób rejestracji statków morskich niepodlegajà-
cych obowiàzkowi wpisu do rejestru okr´towego
lub polskiego rejestru jachtów;

———————
1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 roz-

porzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Infra-
struktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302, z 2003 r. Nr 19, poz. 165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322).



2) tryb post´powania rejestrowego;

3) wzór dokumentu rejestracyjnego;

4) tryb ustalania i wysokoÊç op∏at rejestrowych.

§ 2. 1. Statek nale˝y zg∏osiç do rejestracji przez roz-
pocz´ciem jego eksploatacji, a w odniesieniu do stat-
ku w budowie majàcego odbyç podró˝ próbnà poza
granicami polskiego morza terytorialnego — przed
rozpocz´ciem podró˝y próbnej.

2. Statek nabyty za granicà nale˝y zg∏osiç do reje-
stracji niezw∏ocznie po jego przybyciu do kraju.

3. Zmian´ okolicznoÊci podlegajàcej wpisowi do
rejestru oraz okolicznoÊci powodujàcej wykreÊlenie
statku z rejestru nale˝y zg∏osiç w ciàgu 30 dni od dnia
powstania tych okolicznoÊci.

4. W razie zmiany przynale˝noÊci paƒstwowej stat-
ku, okolicznoÊç t´ nale˝y zg∏osiç niezw∏ocznie.

§ 3. 1. Rejestracji statku dokonuje si´ na podstawie
pisemnego zg∏oszenia w∏aÊciciela statku.

2. Je˝eli w∏aÊciciel statku nie dokona zg∏oszenia,
dyrektor urz´du morskiego rejestruje statek z urz´du,
wydajàc decyzj´ administracyjnà.

§ 4. 1. Zg∏oszenie statku do rejestracji powinno za-
wieraç nast´pujàce dane:

1) nazw´ statku, numer identyfikacyjny Mi´dzynaro-
dowej Organizacji Morskiej i mi´dzynarodowy sy-
gna∏ wywo∏awczy, je˝eli zosta∏ nadany;

2) nazw´ portu macierzystego;

3) rok, miejsce budowy i nazw´ stoczni lub budowni-
czego;

4) rodzaj i przeznaczenie statku, materia∏ g∏ówny i ro-
dzaj nap´du z podaniem typu silnika i mocy w kW;

5) d∏ugoÊç i szerokoÊç ca∏kowità statku;

6) oznaczenie i adres w∏aÊciciela (wspó∏w∏aÊcicieli)
statku i armatora;

7) podstaw´ nabycia w∏asnoÊci statku;

8) wskazanie poprzedniego rejestru i dat´ wykreÊle-
nia z niego — je˝eli statek by∏ zarejestrowany w in-
nym rejestrze.

2. W∏aÊciciela statku oznacza si´ przez:

1) podanie pe∏nej nazwy i siedziby osoby prawnej
(zak∏adu g∏ównego albo oddzia∏u) lub dostarcze-
nie odpisu z Krajowego Rejestru Sàdowego, o któ-
rym mowa w ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r.
o Krajowym Rejestrze Sàdowym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 17, poz. 209, z póên. zm.2)) — w odniesieniu do
osoby prawnej;

2) podanie imienia, nazwiska oraz miejsca zamiesz-
kania — w odniesieniu do osoby fizycznej oraz in-
nych podmiotów.

3. Je˝eli statek stanowi przedmiot wspó∏w∏asno-
Êci, podaje si´ rodzaj wspó∏w∏asnoÊci oraz wielkoÊci
udzia∏ów w cz´Êciach u∏amkowych.

4. W odniesieniu do statku w budowie w zg∏osze-
niu do rejestracji podaje si´ dane wymienione w ust. 1
pkt 1—6, przy czym jako port macierzysty statku wska-
zuje si´ port, w obr´bie którego znajduje si´ stocznia.

§ 5. Do zg∏oszenia statku do rejestracji nale˝y do-
∏àczyç dokumenty stwierdzajàce okolicznoÊci podane
w zg∏oszeniu, a w szczególnoÊci:

1) orygina∏ lub uwierzytelniony odpis dokumentu
stwierdzajàcego nabycie w∏asnoÊci lub wspó∏w∏a-
snoÊci statku;

2) dokument stwierdzajàcy pe∏nà nazw´ i siedzib´
osoby prawnej oraz wskazujàcy imiona i nazwiska
osób upowa˝nionych do dzia∏ania w imieniu tej
osoby lub uwierzytelniony odpis z Krajowego Re-
jestru Sàdowego, o którym mowa w ustawie
z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sà-
dowym — je˝eli w∏aÊcicielem statku jest osoba
prawna;

3) orygina∏ lub uwierzytelniony odpis dokumentu
uprawniajàcego armatora do ˝eglugi statkiem we
w∏asnym imieniu — je˝eli armator nie jest w∏aÊci-
cielem statku;

4) dowód wykreÊlenia statku z rejestru okr´towego
— je˝eli statek by∏ wpisany do tego rejestru lub za-
rejestrowany w innym urz´dzie morskim;

5) dowód wykreÊlenia statku z rejestru zagraniczne-
go — je˝eli statek by∏ wpisany do rejestru za gra-
nicà.

§ 6. 1. Rejestracji statku dokonuje si´, wpisujàc go
do rejestru statków morskich, zwanego dalej „reje-
strem”.

2. Wpis do rejestru albo odmowa zarejestrowania
statku nast´puje w formie decyzji administracyjnej.

§ 7. 1. Rejestr prowadzi si´ oddzielnie dla:

1) statków znajdujàcych si´ w eksploatacji;

2) statków w budowie.

2. W rejestrze wpisuje si´:

1) kolejny numer rejestracyjny statku;

2) dane, o których mowa w § 4;

3) dat´ wpisu statku do rejestru;

4) podstaw´ i dat´ wykreÊlenia statku z rejestru.

3. Ka˝da zmiana danych, o których mowa w ust. 2,
podlega wpisaniu do rejestru.
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———————
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, z 2002 r. Nr 1,
poz. 2, Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60,
poz. 535,Nr 96, poz. 874, Nr 217, poz. 2125, Nr 228, poz. 2256
i Nr 229, poz. 2276 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959.



§ 8. WykreÊla si´ z rejestru statek, który:

1) zatonà∏, zaginà∏ lub uleg∏ zniszczeniu;

2) utraci∏ polskà przynale˝noÊç;

3) utraci∏ charakter statku morskiego;

4) zmieni∏ port macierzysty na port po∏o˝ony w gra-
nicach w∏aÊciwoÊci innego urz´du morskiego;

5) zosta∏ wpisany do rejestru okr´towego lub polskie-
go rejestru jachtów;

6) zosta∏ przekazany osobie, na której rzecz by∏ budo-
wany, o ile zosta∏ wpisany do rejestru statków
w budowie.

§ 9. 1. Zg∏oszenie o zmianie wpisu w rejestrze po-
winno zawieraç:

1) nazw´ lub oznaczenie statku;

2) numer rejestracyjny statku;

3) dane, które uleg∏y zmianie;

4) dowody potwierdzajàce koniecznoÊç zmiany da-
nych.

2. Do zg∏oszenia, o którym mowa w ust. 1, do∏àcza
si´ w szczególnoÊci:

1) dokument potwierdzajàcy dane, które uleg∏y zmia-
nie i podlegajà wpisowi lub stanowià podstaw´
wykreÊlenia statku z rejestru,

2) dokument rejestracyjny statku i wszystkie wydane
jego odpisy.

§ 10. Po zarejestrowaniu statku dyrektor urz´du
morskiego wydaje w∏aÊcicielowi dokument rejestra-
cyjny statku, którego wzór okreÊla za∏àcznik do rozpo-
rzàdzenia.

§ 11. Je˝eli dokonano zmiany danych wpisanych
do rejestru, dyrektor urz´du morskiego dokonuje od-
powiedniej zmiany w dokumencie rejestracyjnym
statku.

§ 12. 1. W razie wykreÊlenia statku z rejestru, doku-
ment rejestracyjny statku i wszystkie wydane jego od-
pisy uniewa˝nia si´.

2. Dokument rejestracyjny statku i jego odpisy wy-
mienia si´, gdy dyrektor urz´du morskiego uzna za ce-
lowe wydanie nowego dokumentu rejestracyjnego ze
wzgl´du na jego przejrzystoÊç. 

§ 13. 1. Op∏aty w post´powaniu rejestracyjnym
okreÊla si´ w jednostkach taryfowych (j.t.) i ustala si´
w sposób nast´pujàcy:

1) za rejestracj´ statku u˝ywanego w celach zarobko-
wych — 150 j.t.;

2) za rejestracj´ statku u˝ywanego wy∏àcznie w ce-
lach niezarobkowych — 75 j.t.;

3) za rejestracj´ statku w budowie — 75 j.t.;

4) za rejestracj´ statku o pojemnoÊci brutto poni˝ej
50— 50 j.t.;

5) za odpis dokumentu rejestracyjnego — 10 j.t;

6) za zarejestrowanie zmiany danych wpisanych do
rejestru — 50 j.t.;

7) za wymian´ dokumentu rejestracyjnego — 10 j.t.

2. WartoÊç z∏otowa jednostki taryfowej stanowi
równowartoÊç 0,2 jednostki obliczeniowej, zwanej
Specjalnym Prawem Ciàgnienia (SDR) — liczonej we-
d∏ug aktualnego w dniu zarejestrowania Êredniego
kursu walutowego podanego w tabelach kursowych
Narodowego Banku Polskiego.

§ 14. W sprawach wszcz´tych i niezakoƒczonych
przed dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia stosuje
si´ przepisy dotychczasowe.

§ 15. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.3)

Minister Infrastruktury: w z. A. Pi∏at
———————
3) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
4 wrzeÊnia 1996 r. w sprawie rejestracji statków morskich,
trybu post´powania, wzoru dokumentu rejestracyjnego
oraz trybu i sposobu ustalania op∏at rejestracyjnych
(Dz. U. Nr 114, poz. 547), które zgodnie z art. 3 ustawy
z dnia 18 wrzeÊnia 2001 r. — Przepisy wprowadzajàce
ustaw´ — Kodeks morski (Dz. U. Nr 138, poz. 1546) traci
moc z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia.
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Infra-
struktury z dnia 27 kwietnia 2004 r. (poz. 1074)


