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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 2 kwietnia 2003 r.
w sprawie ksià˝eczki ˝eglarskiej i op∏at za jej wystawienie
Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 23 maja 1991 r.
o pracy na morskich statkach handlowych (Dz. U. Nr 61,
poz. 258, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) wzór ksià˝eczki ˝eglarskiej;
2) tryb wystawiania, wymiany i uniewa˝niania ksià˝eczki ˝eglarskiej;
3) rodzaj dokonywanych w ksià˝eczce ˝eglarskiej adnotacji urz´dowych i wpisów, a tak˝e sposób i tryb
ich dokonywania;
4) wysokoÊç pobieranych przez urzàd morski op∏at za
wystawienie ksià˝eczki ˝eglarskiej.

3) oÊwiadczenie armatora o rodzaju zawartej lub zamierzonej umowy o prac´ na statku, albo
4) oÊwiadczenie armatora o rodzaju zawartej lub zamierzonej umowy w sprawie praktyk p∏ywania
ucznia;
5) aktualne Êwiadectwo o stanie zdrowia, stwierdzajàce zdolnoÊç do pracy na statkach, wystawione
przez uprawnionego lekarza;
6) poÊwiadczonà kopi´ stron paszportu lub w razie jego braku — dowodu osobistego, które zawierajà
dane o to˝samoÊci wnioskodawcy;
7) dowód wniesienia op∏aty za wystawienie ksià˝eczki ˝eglarskiej.

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:
§ 4. 1. Wystawiajàc ksià˝eczk´ ˝eglarskà, nale˝y:
1) „ustawie” — nale˝y przez to rozumieç ustaw´
z dnia 23 maja 1991 r. o pracy na morskich statkach
handlowych;
2) „dyrektorze urz´du morskiego” — nale˝y przez to
rozumieç tak˝e konsula Rzeczypospolitej Polskiej,
je˝eli ksià˝eczka ˝eglarska jest wystawiana za granicà przez polski urzàd konsularny.
§ 3. Do wniosku o wystawienie lub wymian´ ksià˝eczki ˝eglarskiej, sk∏adanego do dyrektora urz´du
morskiego, nale˝y za∏àczyç:
1) wype∏niony kwestionariusz paszportowy oraz trzy
aktualne fotografie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm;
2) dokument stwierdzajàcy posiadanie morskich kwalifikacji zawodowych marynarza lub rybaka albo
———————
1)

Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2
rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca
2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r.
Nr 19, poz. 165).
2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1994 r. Nr 113, poz. 547, z 1998 r. Nr 113, poz. 717,
z 2000 r. Nr 109, poz. 1156 oraz z 2002 r. Nr 240, poz. 2060.

1) przytwierdziç fotografi´ posiadacza na drugiej stronie ok∏adki i opatrzyç jà w prawym dolnym rogu
odciskiem suchej piecz´ci t∏oczonej urz´du morskiego;
2) wype∏niç czarnym tuszem rubryki na drugiej i trzeciej stronie ok∏adki;
3) przy∏o˝yç na trzeciej stronie ok∏adki piecz´ç urz´du
morskiego oraz umieÊciç obok niej podpis dyrektora urz´du morskiego albo osoby przez niego upowa˝nionej.
2. Ksià˝eczka ˝eglarska powinna byç opatrzona numerem ewidencyjnym na pierwszej i czwartej stronie
ok∏adki oraz na wszystkich nieparzystych stronach
ksià˝eczki.
3. Dyrektor urz´du morskiego wydaje ksià˝eczk´
˝eglarskà w terminie 30 dni od dnia z∏o˝enia wniosku.
§ 5. 1. W ksià˝eczce ˝eglarskiej dokonuje si´ wpisów i adnotacji urz´dowych dotyczàcych:
1) posiadacza ksià˝eczki ˝eglarskiej;
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2) kwalifikacji zawodowych posiadacza ksià˝eczki ˝eglarskiej uprawniajàcych do pracy na morskich
statkach handlowych;
3) danych o statku, na którym posiadacz ksià˝eczki
jest zatrudniony lub odbywa praktyk´;
4) danych o czasie zatrudnienia na statku;
5) stanu zdrowia posiadacza ksià˝eczki ˝eglarskiej;
6) terminu wa˝noÊci ksià˝eczki ˝eglarskiej.
2. Wpisy i adnotacje urz´dowe dokonane po wystawieniu ksià˝eczki ˝eglarskiej powinny byç opatrzone
datà, podpisem oraz piecz´cià uprawnionej osoby.
3. Wpisy i adnotacje urz´dowe powinny byç dokonywane starannie, drukowanymi literami bez u˝ywania skrótów i korekt. Pomy∏ki prostuje si´ przez przekreÊlenie b∏´dnego tekstu w sposób pozwalajàcy na jego odczytanie i wpisanie obok tekstu prawid∏owego,
poÊwiadczonego podpisem.
§ 6. 1. Posiadacz ksià˝eczki ˝eglarskiej, w celu dokonania wymiany ksià˝eczki, sk∏ada do dyrektora urz´du morskiego, który jà wyda∏, pisemny wniosek o jej
wymian´.
2. Ksià˝eczka ˝eglarska podlega wymianie na nowà:
1) w razie jej uszkodzenia w stopniu utrudniajàcym
pos∏ugiwanie si´ nià;
2) w razie zmiany imienia lub nazwiska jej posiadacza;
3) je˝eli brak w niej miejsca na dokonanie wymaganych wpisów.
3. W razie wymiany ksià˝eczki ˝eglarskiej na nowà
dyrektor urz´du morskiego lub osoba przez niego upowa˝niona odciska prostokàtny stempel o wymiarach 9 x 3 cm w kolorze czerwonym, o treÊci
„ANULOWANO” na trzeciej stronie ok∏adki ksià˝eczki
˝eglarskiej dotychczasowej i zwraca jà posiadaczowi.
4. W razie utraty ksià˝eczki ˝eglarskiej jej posiadacz
zawiadamia o tym dyrektora urz´du morskiego, który
wyda∏ ksià˝eczk´ ˝eglarskà, oraz sk∏ada pisemne
oÊwiadczenie, w którym podaje przyczyny jej utraty
potwierdzone przez w∏aÊciwy organ lub armatora.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, dyrektor
urz´du morskiego wystawia nowà ksià˝eczk´ ˝eglarskà na pisemny wniosek osoby ubiegajàcej si´ o jej
wydanie.
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§ 7. Wzór ksià˝eczki ˝eglarskiej stanowi za∏àcznik
do rozporzàdzenia.
§ 8. 1. Z chwilà wydania ostatecznej decyzji o uniewa˝nieniu ksià˝eczki ˝eglarskiej z przyczyn, o których
mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 lit. b—d oraz art. 15 ust. 2
pkt 2 ustawy, dyrektor urz´du morskiego wzywa posiadacza ksià˝eczki ˝eglarskiej do niezw∏ocznego jej
przed∏o˝enia, w celu zniszczenia.
2. Je˝eli na wezwanie, o którym mowa w ust. 1, posiadacz ksià˝eczki ˝eglarskiej nie przed∏o˝y jej w celu
zniszczenia, dyrektor urz´du morskiego powiadamia
w∏aÊciwe organy o uniewa˝nieniu ksià˝eczki ˝eglarskiej.
§ 9. 1. Za wystawienie ksià˝eczki ˝eglarskiej dyrektor urz´du morskiego pobiera od wnioskodawcy op∏at´ w jednostkach taryfowych, zwanych dalej „j. t.”, których wartoÊç z∏otowa jest ustalona zgodnie z za∏àcznikiem do ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeƒstwie morskim (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 oraz z 2002 r.
Nr 240, poz. 2060).
2. Op∏ata, o której mowa w ust. 1, z uwzgl´dnieniem art. 11 ust. 3 ustawy, wynosi:
1) 50 j. t. — za ksià˝eczk´ wystawionà na czas nieokreÊlony;
2) 40 j. t. — za ksià˝eczk´ wystawionà na czas okreÊlony;
3) 20 j. t. — za ksià˝eczk´ wystawionà na czas okreÊlonej podró˝y.
3. Za wystawienie nowej ksià˝eczki ˝eglarskiej
w miejsce utraconej dyrektor urz´du morskiego pobiera op∏at´ w podwójnej wysokoÊci.
§ 10. Dyrektor urz´du morskiego prowadzi ewidencj´ wydanych, anulowanych i uniewa˝nionych ksià˝eczek ˝eglarskich.
§ 11. W sprawach wszcz´tych i niezakoƒczonych do
dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia stosuje si´ przepisy tego rozporzàdzenia.
§ 12. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 sierpnia 1992 r. w sprawie ksià˝eczek ˝eglarskich i op∏at za ich wystawianie
(Dz. U. Nr 67, poz. 340, z 1994 r. Nr 40, poz. 154,
z 1996 r. Nr 107, poz. 513 oraz z 2000 r. Nr 61, poz. 716).
§ 13. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
6 miesi´cy od dnia og∏oszenia.
Minister Infrastruktury: M. Pol
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r.
(poz. 604)

WZÓR KSIÑ˚ECZKI ˚EGLARSKIEJ

Nazwisko, imiona .......................................................
Surname, given names ..................................................

RZECZPOSPOLITA
POLSKA
REPUBLIC OF POLAND

Data i miejsce urodzenia.............................................
Date and place of birth ...................................................

Obywatelstwo.............................................................
Nationality ....................................................................

Wzrost .........................

Kolor oczu ......................

Hight

Colour of eyes

Znaki szczególne .........................................................
Distinguishing marks .....................................................

KSIÑ˚ECZKA ˚EGLARSKA

sucha
piecz´ç
urz´dowa

SEAMAN’S BOOK
Nr 0000000

..............................................
Podpis posiadacza/Signature of holder

1.
Offset vinyl (taÊma samoprzylepna winylowa)

Nazwa statku ...............................................................
Ship’s name ...................................................................

Nr IMO ............................

Moc maszyn ..................

IMO number

Engine power

Poj. brutto .....................

Armator .........................

Gross tonnage

Ship-owner

Zamustrowanie w dniu ..............................................
Date of joining Ship

W charakterze .............................................................
Engagement

Podpis kapitana ..........................................................
Signature of Master

Wymustrowanie w dniu .............................................
Date of leaving Ship

Piecz´ç
kapitana
seal

0000000
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41.

2.
Nazwa statku ...............................................................

Dla zapisów urz´dowych

Ship’s name ...................................................................

Nr IMO ............................

Moc maszyn ..................

IMO number

Engine power

Poj. brutto .....................

Armator .........................

Gross tonnage

Ship-owner

For official use only

Zamustrowanie w dniu ..............................................
Date of joining Ship

W charakterze .............................................................
Engagement

Podpis kapitana ..........................................................
Signature of Master

Wymustrowanie w dniu .............................................
Date of leaving Ship

Piecz´ç
kapitana
seal

0000000
42.

Issued under the provisions of the
ILO Convention 108 dated 13 May 1958

Dla zapisów urz´dowych
For official use only

Uprawnia do ˝eglugi mi´dzynarodowej
Authorize for international voyages

Adres najbli˝szej rodziny ............................................
Next of kin .....................................................................
Data i miejsce wydania ...............................................
Date and place of issue

Stan zdrowia ...............................................................
Health

Data wa˝noÊci ksià˝eczki ˝eglarskiej .........................
Date of expiry

Podpis dyrektora urz´du morskiego (konsula Rzeczypospolitej Polskiej)* lub osoby przez niego upowa˝nionej/Issuing Authority Signature
......................................................................................

piecz´ç
urz´du
seal

* Niepotrzebne skreÊliç.
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Uwagi do za∏àcznika:
Format ksià˝eczki: 88 x 125 mm
Ok∏adka koloru szarego, mi´kka typu paszportowego,
wodoodporna z god∏em i napisami t∏oczonymi w kolorze srebrnym
Papier ze znakiem wodnym: t∏o giloszowe, rozeta stalorytnicza wykonana farbà optycznie zmiennà, mikrodruk,
papier zabezpieczony chemicznie, w∏ókna widoczne w Êwietle dziennym oraz w∏ókna aktywne w UV
Kolorystyka morska
Pierwsza i czwarta strona ok∏adki oraz wszystkie strony nieparzyste ksià˝eczki oznaczone numerem ewidencyjnym t∏oczonym (Nr 0000000) siedmiocyfrowym, wykonanym farbà aktywnà w UV
Napisy w kolorze czarnym
Winylowa taÊma samoprzylepna znajdujàca si´ tu˝ za drugà stronà ok∏adki, skierowana stronà przylepnà w jej
kierunku, zabezpieczajàca przed wilgocià i zamazywaniem danych posiadacza ksià˝eczki ˝eglarskiej powinna
byç przyklejona do drugiej strony ok∏adki przez posiadacza ksià˝eczki po uprzednim z∏o˝eniu przez niego podpisu pod znajdujàcym si´ tam zdj´ciem lub odciÊni´ciu lewego kciuka w przypadku osób niepiÊmiennych.

