
ZARZĄDZENIE PORZĄDKOWE NR 17
DYREKTORA URZĘDU MORSKIEGO W GDYNI

z dnia 9 grudnia 2014 r.

w sprawie bezpieczeństwa stałej platformy morskiej, zlokalizowanej na obszarach morskich objętych 
terytorialnym zakresem działania Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, prowadzącej badania 

i eksploatację zasobów mineralnych dna morskiego

Na podstawie art. 48 ust. 1 w związku z art. 42 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach 
morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 934 i poz.1014), zarządza 
się , co następuje:

§ 1.  Przepisy zarządzenia określają nakazy i zakazy postępowania w zakresie zachowania warunków 
bezpieczeństwa stałej morskiej platformy eksploatacyjnej, zlokalizowanej na obszarach morskich 
Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej „stałą platformą  morską”, a w szczególności:

1) wymagania postępowania niezbędnego do udokumentowania  technicznego stanu bezpieczeństwa stałej 
platformy morskiej w zakresie konstrukcji, stałych urządzeń i wyposażenia oraz inne wymagania  dla 
zachowania bezpieczeństwa  życia na morzu;

2) wymagania w zakresie przeprowadzania i dokumentowania  audytów w sprawach, o których mowa w pkt. 
1.

§ 2.  W rozumieniu niniejszego zarządzenia:

1) stała platforma morska   – oznacza obiekt w postaci posadowionej na stałe konstrukcji ustalonego typu, 
zakotwiczony do dna lub osadzony na dnie morza, mieszczący zgodnie z jego przeznaczeniem urządzenia 
i wyposażenie, przeznaczone do celów wiertniczych, wydobywczych, magazynowych, produkcyjnych, 
wspomagających i mieszkalnych oraz wyposażony w środki zapewniające bezpieczeństwo życia oraz 
ochronę środowiska;

2) strefa bezpieczeństwa stałej platformy morskiej – oznacza określony zgodnie z odrębnymi przepisami 
obszar wód morskich wokół  konstrukcji, tworzący strefę, w której obowiązują ustalone zakazy lub nakazy 
określonego zachowania się.

§ 3.  Przepisy zarządzenia nie naruszają zakresu spraw uregulowanych:

1) dokumentami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.- Prawo geologiczne i górnicze 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 613) - w odniesieniu do obiektów wchodzących w skład zakładu górniczego;

2) dokumentami wydanymi w oparciu o wymogi określone na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn.zm.).

§ 4.  Stała platforma morska, jej urządzenia i wyposażenie, podlegają w zakresie spraw  objętych 
§ 5 nadzorowi technicznemu, który obejmuje budowę, odbudowę, przebudowę i remonty w celu zapewnienia 
wymaganego stanu technicznego.
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§ 5. 1. W zakresie technicznego stanu bezpieczeństwa stałej platformy morskiej mają zastosowanie 
przepisy Polskiego Rejestru Statków S.A., zwanego dalej PRS, lub innej, uznanej instytucji klasyfikacyjnej.

2. Spełnienie wymagań technicznego stanu bezpieczeństwa stwierdza PRS lub inna uznana instytucja 
klasyfikacyjna po dokonanym przeglądzie, w zaświadczeniach, orzeczeniach lub wydanych świadectwach .

3. Zakres kontroli okresowej, określonej w przepisach dotyczących warunków użytkowania budowli 
morskich, obowiązujących na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane może być włączony 
do zakresu przeglądu, o którym mowa w ust. 2 - na zlecenie właściciela.

§ 6. 1. W zakresie bezpieczeństwa  użytkowania na morzu, stałe platformy morskie nie mogą naruszać 
wymagań określonych Kodeksami ISM i ISPS.

2. W celu potwierdzenia stanu bezpieczeństwa stałej platformy wiertniczej przeprowadza się audyty, 
w zakresie określonym w § 7.

§ 7.  Audyty  obejmują swym zakresem całokształt bezpieczeństwa stałej platformy morskiej i mają na celu 
stwierdzenie, czy:

1) platforma odpowiada pod względem stanu technicznego ustaleniom zawartym w dokumentach wydanych 
przez instytucje wymienione w § 5;

2) platforma nie narusza wymagań określonych Kodeksami ISM i ISPS;

3) platforma spełnia wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska określone 
w przepisach;

4) wyposażenie platformy w środki ratunkowe, sygnałowe, nawigacyjne, przeciwpożarowe, urządzenia 
radiokomunikacyjne, sprzęt pokładowy i awaryjny oraz  kwalifikacje obsady morskiej odpowiadają 
przepisom.

§ 8. 1. Po przeprowadzeniu audytu Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni wydaje dokument zgodności 
z wymogami bezpieczeństwa stałej jednostki górnictwa morskiego, zwany dalej „dokumentem zgodności 
bezpieczeństwa”, z okresem ważności nie dłuższym niż 5 lat  od dnia wydania.

2. Dokument zgodności bezpieczeństwa, o którym mowa w ust.1, może być wydany wyłącznie po 
przedłożeniu przez operatora świadectwa stałej jednostki górnictwa morskiego, wydanego przez PRS lub inną 
uznaną instytucję klasyfikacyjną oraz po spełnieniu wymagań niezbędnych dla uzyskania świadectwa 
lądowiska i świadectwa bezpiecznej eksploatacji.

§ 9.  Dokument zgodności bezpieczeństwa traci ważność przed upływem terminu jego ważności, jeżeli:

1) na  stałej platformie morskiej zaszły zdarzenia lub  zmiany zagrażające jej bezpieczeństwu;

2) utracił ważność dokument wymieniony w § 5.

§ 10.  Organem audytującym, przeprowadzającym audyty stałej platformy morskiej, wydającym dokument  
zgodności bezpieczeństwa stałej platformy morskiej, dokonującym potwierdzenia albo  odnowienia tego 
dokumentu,   jest Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni.

§ 11.  Opłaty za przeprowadzanie audytów oraz wydawanie, potwierdzanie i odnawianie  ważności 
dokumentów  zgodności bezpieczeństwa określają odrębne przepisy.

§ 12.  W obsadzie osobowej   stałej platformy morskiej powinny znajdować się osoby przeszkolone 
i uprawnione w zakresie obsługi  środków ratunkowych i ewakuacji , w zakresie ratowania życia, jak też 
w zakresie ochrony obiektu.

§ 13.  Właściciel lub operator stałej platformy morskiej wyznacza osoby odpowiedzialne za zarządzanie 
bezpieczeństwem, zgodnie z przepisami Kodeksu ISM oraz ochronę stałej platformy morskiej, zgodnie 
z przepisami Kodeksu ISPS dla obiektów portowych.

§ 14.  Wymagane wyposażenie stałej platformy morskiej w środki ratunkowe, sygnałowe, nawigacyjne, 
przeciwpożarowe, urządzenia radiokomunikacyjne i sprzęt pokładowy i awaryjny, określa wydany dokument 
zgodności  bezpieczeństwa.
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§ 15.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 grudnia 2014 r. i podlega podaniu do wiadomości w drodze 
obwieszczeń w kapitanatach i bosmanatach portów oraz w siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni oraz podlega 
opublikowaniu w Dziennikach Urzędowych Województw Pomorskiego i Warmińsko-Mazurskiego.

 

Dyrektor Urzędu Morskiego 
w Gdyni

dr inż. kpt 
ż.w. Andrzej Królikowski
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