
I. OPŁATY ZA PRZEPROWADZENIE INSPEKCJI I WYSTAWIENIE 

CERTYFIKATÓW 

 

1. Za przeprowadzenie inspekcji w celu wydania certyfikatu bezpieczeństwa statku 

pasażerskiego: 

1.1. Statki o pojemności brutto (GT) do 500 jednostek - 1200 PLN 

1.2. Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 500 jednostek do 2000 jednostek - 1600 

PLN 

1.3. Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 2000 jednostek do 10 000 jednostek - 2400 

PLN 

1.4. Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 10 000 jednostek do 30 000 jednostek - 

3200 PLN 

1.5. Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 30 000 jednostek - za każde następne 

20 000 jednostek dodatkowo 800 PLN 

2. Za przeprowadzenie inspekcji w celu wydania certyfikatu bezpieczeństwa statku 

towarowego: 

2.1. Statki o pojemności brutto (GT) do 500 jednostek - 2000 PLN 

2.2. Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 500 jednostek do 2000 jednostek - 3000 

PLN 

2.3. Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 2000 jednostek do 10 000 jednostek - 4000 

PLN 

2.4. Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 10 000 jednostek do 30 000 jednostek - 

5000 PLN 

2.5. Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 30 000 jednostek - za każde następne 

20 000 jednostek dodatkowo 1000 PLN 

3. Za przeprowadzenie inspekcji w celu wydania certyfikatu bezpieczeństwa jednostki 

szybkiej: 

3.1. Statki o pojemności brutto (GT) do 500 jednostek - 2000 PLN 

3.2. Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 500 jednostek do 2000 jednostek - 2700 

PLN 

3.3. Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 2000 jednostek do 10 000 jednostek - 4000 

PLN 

3.4. Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 10 000 jednostek do 30 000 jednostek - 

5300 PLN 

3.5. Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 30 000 jednostek - za każde następne 

20 000 jednostek dodatkowo 1300 PLN 

3.6. Za wystawienie pozwolenia na eksploatację jednostki szybkiej - 1000 PLN 

4. Za przeprowadzenie inspekcji w celu wydania certyfikatu konstrukcji i wyposażenia 

jednostki dynamicznie unoszonej: 

4.1. Statki o pojemności brutto (GT) do 500 jednostek - 1200 PLN 

4.2. Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 500 jednostek - 1600 PLN 

4.3. Za pozwolenie na eksploatację jednostki dynamicznie unoszonej - 1000 PLN 

5. 4a.  Za przeprowadzenie inspekcji w celu wydania certyfikatu dla statku uprawiającego 

żeglugę na wodach polarnych - 1500 PLN. 

6. Za przeprowadzenie inspekcji statku towarowego w celu wydania certyfikatu 

bezpieczeństwa radiowego dla statków o pojemności brutto (GT) pomiędzy 300 jednostek 

a 500 jednostek - 600 PLN 

7. Za przeprowadzenie inspekcji w celu wydania certyfikatu bezpieczeństwa statku 

specjalistycznego - 500 PLN 



8. Za przeprowadzenie inspekcji w celu wydania certyfikatu lub tymczasowego certyfikatu 

zarządzania bezpieczeństwem: 

8.1. Statki o pojemności brutto (GT) do 500 jednostek - 1500 PLN 

8.2. Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 500 jednostek do 2000 jednostek - 2000 

PLN 

8.3. Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 2000 jednostek do 10 000 jednostek - 2500 

PLN 

8.4. Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 10 000 jednostek do 30 000 jednostek - 

3500 PLN 

8.5. Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 30 000 jednostek - za każde następne 

20 000 jednostek dodatkowo 1000 PLN 

9. Za przeprowadzenie audytu w celu wydania dokumentu zgodności, tymczasowego 

dokumentu zgodności lub przedłużenia ważności tymczasowego dokumentu zgodności - 

1200 PLN 

10. Za przeprowadzanie inspekcji w celu wydania świadectwa wolnej burty - 350 PLN 

11. Za przeprowadzenie inspekcji w celu wydania certyfikatu zwolnienia lub zwolnienia od 

wymagań przepisów krajowych opłata wynosi 50% stawki opłaty podstawowej za 

przeprowadzenie inspekcji, której zwolnienie dotyczy. 

12. Za przeprowadzenie inspekcji w celu wydania certyfikatu bezpiecznej obsługi - 500 PLN 

13. Za przeprowadzenie inspekcji w celu wydania certyfikatu zdolności do przewozu stałych 

ładunków masowych - 1000 PLN 

14. Za przeprowadzenie inspekcji w celu wydania certyfikatu zdolności dla statku 

przewożącego materiały niebezpieczne - 1200 PLN 

15. Za przeprowadzenie inspekcji w celu wydania karty bezpieczeństwa, karty 

bezpieczeństwa statku rybackiego i karty bezpieczeństwa typu "Ł": 

15.1. Statki o pojemności brutto (GT) do 20 jednostek lub długości do 15 m - 100 

PLN 

15.2. Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 20 jednostek do 100 jednostek lub 

powyżej 15 m do 25 m długości 200 PLN 

15.3. Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 100 jednostek do 300 jednostek - 400 

PLN 

15.4. Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 300 jednostek do 500 jednostek - 600 

PLN 

15.5. Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 500 jednostek do 2000 jednostek - 

1000 PLN 

15.6. Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 2000 jednostek do 10 000 jednostek - 

2000 PLN 

15.7. Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 10 000 jednostek do 30 000 jednostek 

- 3000 PLN 

15.8. Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 30 000 jednostek - za każde następne 

20 000 jednostek dodatkowo 1000 PLN 

15.9. Jeżeli parametry statku określone w pkt 14.1 i 14.2 wskazują na możliwość 

zastosowania dwóch stawek, stosuje się stawkę według pojemności brutto. 

16. Za przeprowadzenie inspekcji w celu wydania karty bezpieczeństwa dla jachtu morskiego: 

16.1. Statki o długości do 6 m - 100 PLN 

16.2. Statki o długości powyżej 6 m do 9 m - 150 PLN 

16.3. Statki o długości powyżej 9 m do 12 m - 200 PLN 

16.4. Statki o długości powyżej 12 m do 15 m - 300 PLN 

16.5. Statki o długości powyżej 15 m do 24 m - 600 PLN 

16.6. Statki o długości powyżej 24 m - 1000 PLN 



17. Za wykazy wyposażenia do certyfikatu lub karty bezpieczeństwa - 150 PLN, ale nie 

więcej niż 50% opłaty z tytułu inspekcji w celu wydania karty bezpieczeństwa. 

18. Zniżki opłat: 

18.1. Za przeprowadzenie inspekcji w celu wydania certyfikatu lub karty 

bezpieczeństwa na jednorazową podróż pobiera się opłaty w wysokości 50% opłat 

wymienionych w pkt 14.1-14.8 oraz 15.1-15.6. 

18.2. Opłata za przeprowadzenie inspekcji w celu potwierdzenia ważności 

certyfikatu lub karty bezpieczeństwa wynosi 50% wartości stawki określonej do 

przeprowadzenia inspekcji w celu wydania certyfikatu lub karty bezpieczeństwa, na 

której dokonano potwierdzenia ważności. 

18.3. Jeżeli właścicielem jachtu rekreacyjnego jest: emeryt, rencista, uczeń lub 

student, opłatę za przeprowadzenie inspekcji w celu wydania certyfikatu obniża się o 

50%. 

18.4. Opłaty określone w pkt 14.1-14.8 ulegaj ą obniżeniu o: 

19. -    50% dla statku bez własnego napędu mechanicznego, 

20. -    20% dla statku bez własnego napędu mechanicznego wyposażonego w mechanizmy 

pomocnicze. 

21. Inne opłaty: 

21.1. Za ponowną inspekcję statku o obcej przynależności zatrzymanego przez organ 

inspekcyjny - 4000 PLN 

21.2. Za wydanie lub wymianę certyfikatu - 50 PLN 

21.3. Za wydanie duplikatu lub odpisu certyfikatu - 50 PLN 

21.4. Za przeprowadzenie inspekcji w celu przywrócenia ważności certyfikatu (w 

szczególności po awarii, zmianach konstrukcyjnych, po unieważnieniu na skutek 

inspekcji negatywnej) pobiera się opłatę w wysokości 50% opłaty podstawowej 

pobieranej za przeprowadzenie inspekcji w celu wydania tego certyfikatu. 

21.5. Za przedłużenie ważności certyfikatu na okres do 1 miesiąca bez inspekcji 

pobiera się za każdy dokument opłatę w wysokości 10% opłaty podstawowej za 

przeprowadzenie inspekcji w celu wydania tego certyfikatu, jednakże nie mniej niż 

10 PLN. 

21.6. Za przedłużenie ważności certyfikatu na okres do 3 miesięcy - pobiera się 

opłatę w wysokości 30% opłaty podstawowej za przeprowadzanie inspekcji w celu 

wydania tego certyfikatu, lecz nie mniej niż 50 PLN. 

21.7. Za przedłużenie ważności certyfikatu na okres powyżej 3 miesięcy do 5 

miesięcy - pobiera się opłatę w wysokości 50% opłaty podstawowej za 

przeprowadzanie inspekcji w celu wydania tego certyfikatu. 

21.8. Opłata za przeprowadzenie kontroli dla stacji atestacji urządzeń i wyposażenia 

statku, w tym sprzętu ochrony przeciwpożarowej, środków ratunkowych oraz 

urządzeń radiowych i nawigacyjnych: 

21.8.1. Wydanie świadectwa uznania - 1350 PLN 

21.8.2. Potwierdzenie świadectwa uznania - 650 PLN 

21.8.3. Rozszerzenie działalności, za każdą dodatkową usługę atestacji - 550 PLN 

21.9. Opłaty za zatwierdzenie planu ochrony pożarowej statków morskich oraz 

rozkładów alarmowych statków pasażerskich: 

21.9.1. Statki o pojemności brutto (GT) do 500 jednostek - 200 PLN 

21.9.2. Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 500 jednostek do 2000 jednostek - 

400 PLN 

21.9.3. Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 2000 jednostek do 10 000 jednostek - 

800 PLN 



21.9.4. Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 10 000 jednostek do 30 000 jednostek 

- 1200 PLN 

21.9.5. Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 30 000 jednostek - opłata jak w pkt 

18.9.4 i dodatkowo za każde następne 20 000 jednostek - 400 PLN 

21.10. Za zatwierdzenie planu rozmieszczenia środków ratunkowych pobiera się 50% 

opłaty podstawowej jak za zatwierdzenie planu obrony pożarowej według stawek 

określonych w pkt 18.9.1-18.9.5. 

21.11. Za wydanie zaświadczenia o przedłużeniu ważności tratw lub zwalniaków 

hydrostatycznych (bez względu na liczbę środków ratunkowych) - 300 PLN 

21.12. Za wydanie lub zatwierdzenie dokumentu, planu, poradnika nieujętego w 

niniejszym załączniku - 300 PLN 

21.13. Za zatwierdzenie instrukcji bezpiecznej obsługi przeładunku materiałów 

niebezpiecznych - 400 PLN 

21.14. Za wydanie jednorazowego zwolnienia statku z asysty holowniczej - dotyczy 

jednorazowych manewrów (za każde: wejście, wyjście, przeholowanie) - 250 PLN 

21.15. Za wydanie zezwolenia na manewrowanie w porcie statkiem ze zmniejszoną 

liczbą holowników lub bez asysty holowniczej (zezwolenie jest wydawane na okres 

12 miesięcy) - 4000 PLN 

21.16. Za wydanie zezwolenia jednorazowego na manewrowanie w porcie statkiem ze 

zmniejszoną liczbą holowników lub bez asysty holowniczej (dotyczy wszystkich 

rodzajów manewrów) - w czasie jednej wizyty w porcie - 600 PLN 

21.17. Za wydanie zezwolenia dla kapitana statku morskiego żeglugi 

międzynarodowej na manewrowanie statkiem bez pilota, na obszarze portu 

określonego w zezwoleniu lub jego rejonie - 250 PLN 

21.18. Za wydanie zezwolenia dla kapitana statku morskiego żeglugi krajowej na 

manewrowanie statkiem na wodach morskich bez pilota - 150 PLN 

21.19. Za wydanie zezwolenia dla kapitana statku na jednorazowe manewrowanie 

statkiem bez pilota - 400 PLN 

21.20. Za wydanie zezwolenia dla kapitana statku żeglugi śródlądowej na 

manewrowanie statkiem bez pilota na obszarze portu określonego w zezwoleniu lub 

jego rejonie - 150 PLN 

21.21. Za każdorazowe określenie warunków przeładunku materiałów 

niebezpiecznych w miejscach, dla których nie zatwierdzono instrukcji, o której mowa 

w pkt 18.13 - 100 PLN 

21.22. Za wydanie zezwolenia i określenie warunków wprowadzania/wyprowadzania 

do/z portu statków ponadgabarytowych, dla których każdorazowo są one wymagane - 

200 PLN 

21.23. Za wydanie zezwolenia i określenie warunków żeglugi na obszarze portu dla 

trudnych w manewrowaniu zespołów holowniczych, w których skład wchodzą doki 

pływające, wraki, dźwigi pływające, jednostki bez napędu z nietypowym 

ponadgabarytowym ładunkiem, oraz zestawy holownicze, w których skład wchodzą 

obiekty holowane o długości powyżej 50 m, tj. pontony, kadłuby statków, barki i 

statki bez własnego napędu - 150 PLN 

21.24. Za wydanie zezwolenia i określenie warunków na przeładunek, bunkrowanie 

na redzie - 50 PLN 

21.25. Za zalegalizowanie dziennika pokładowego lub innego dokumentu 

podlegającego legalizacji - 20 PLN 

21.26. Za certyfikat uznania wyposażenia statku za równoważne - 500 PLN 

21.27. Za upoważnienie podmiotu do wykonywania przeglądów technicznych 

jachtów morskich o długości do 15 m - 2000 PLN 



21.28. Za przeprowadzenie kontroli okresowej podmiotu upoważnionego do 

wykonywania przeglądów technicznych jachtów morskich o długości do 15 m - 300 

PLN 

21.29. Za przeprowadzenie oceny stanu technicznego statku przed wpisaniem do 

polskiego rejestru: 

22. -    4000 PLN - dla statków starszych niż 15 lat, 

23. -    500 PLN - dla statków do 15 lat 

23.1. Za przedłużenie ważności karty bezpieczeństwa na okres nie dłuższy niż 5 

miesięcy - pobiera się opłatę w wysokości 50% opłaty podstawowej za 

przeprowadzenie inspekcji w celu wydania karty bezpieczeństwa. 

23.2. Za przeprowadzenie kontroli w celu zatwierdzenia albo potwierdzenia 

zatwierdzenia stosowania metody 2 - 2000 PLN. 

24. Objaśnienia uzupełniające: 

24.1. Dla statków z nieudokumentowaną pojemnością brutto opłaty nalicza się 

według wzoru: 

25.   

26. gdzie: 

27. B - szerokość maksymalna, 

28. H - wysokość boczna, 

29. L - długość całkowita. 

30. Uwaga: dla doków pływających H oznacza wysokość boczną łącznie z basztami. 

30.1. Koszty przejazdów oraz pobytu audytorów/inspektorów poza siedzibami 

urzędów morskich, związane z przeprowadzaniem audytu lub inspekcji, w tym 

audytów dodatkowych lub inspekcji doraźnych, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 5 

oraz ust. 2 pkt 1 i 5, z przeprowadzeniem oceny stanu technicznego, o której mowa w 

art. 28 ust. 1 pkt 2, oraz wykonywaniem zadań, o których mowa w art. 18a, ponosi 

armator statku. W przypadku gdy opłata netto wynosi poniżej 10 PLN, odstępuje się 

od jej pobrania. 

30.2. Opłaty za przeprowadzenie inspekcji w celu wydania, potwierdzenia, 

przedłużenia lub przywrócenia ważności wszystkich certyfikatów statku ponosi 

armator lub właściciel statku. 

30.3. Za przeprowadzenie inspekcji lub audytu w dni ustawowo wolne od pracy lub 

poza godzinami pracy urzędu morskiego opłata zostaje podwyższona o 50% 

podstawowej opłaty za przeprowadzenie inspekcji. 

30.4. Wszystkie procenty wymienione w tekście należy liczyć od opłat 

podstawowych. 

30.5. Ilekroć opłaty przewidziane taryfą są uzależnione od długości, należy przez to 

rozumieć długość całkowitą statku. 

      

II. OPŁATY ZA WYSTAWIANIE DOKUMENTÓW KWALIFIKACYJNYCH 

 

1. Opłaty za dyplomy oficerskie i świadectwa marynarskie oraz ich duplikaty: 

1.1. Dyplom oficera statków morskich w żegludze międzynarodowej - 50 PLN 

1.2. Dyplom oficera statków morskich w żegludze krajowej - 30 PLN 

1.3. Dyplom pilota morskiego - 50 PLN 

1.4. Świadectwo marynarza - 30 PLN 

1.5. Potwierdzenie uznania - 50 PLN 

1.6. Świadectwo przeszkolenia - 20 PLN 



1.7. Przy wydaniu pierwszego duplikatu dokumentu kwalifikacyjnego opłatę podwyższa 

się o 50% opłaty podstawowej za ten dokument. Przy wydawaniu kolejnego duplikatu 

opłatę podwyższa się o 100%. 

2. Opłaty za zezwolenie na zajmowanie stanowiska: 

2.1. Zezwolenie na zajmowanie stanowiska oficerskiego (art. VIII Konwencji STCW) - 

40 PLN 

2.2. Zezwolenie na zajmowanie stanowiska marynarskiego - 20 PLN 

2.3. Zezwolenie na pełnienie czynności pilotowych w pilotażu pełnomorskim - 30 PLN 

2.4. Karta identyfikacyjna pilota pełnomorskiego - 40 PLN 

2.5. Szczególne uprawnienia pilotowe - 50 PLN 

2.6. Zezwolenie na pełnienie czynności pilotowych dla kapitana żeglugi śródlądowej na 

statkach żeglugi śródlądowej obcych bander na wodach administrowanych przez 

urząd morski - 200 PLN 

3. Opłaty za dyplomy oficerskie i świadectwa członków załóg jachtów komercyjnych oraz 

ich duplikaty: 

3.1. Świadectwo dla członka załogi jachtu komercyjnego - 30 PLN 

3.2. Dyplom oficera jachtu komercyjnego o pojemności brutto (GT) do 500 jednostek - 30 

PLN 

3.3. Dyplom oficera jachtu komercyjnego o pojemności brutto (GT) od 500 jednostek do 

3000 jednostek - 50 PLN 

3.4. Przy wydaniu pierwszego duplikatu dokumentu kwalifikacyjnego opłatę podwyższa 

się o 50% opłaty podstawowej za ten dokument. Przy wydawaniu kolejnego duplikatu 

opłatę podwyższa się o 100%. 

4. Inne dokumenty: 

4.1. Za potwierdzenie autentyczności dokumentu - 5 PLN 

4.2. Za wydanie wyciągu pływania, sporządzonego dla innych celów niż potrzeby urzędu 

- 10 PLN 

4.3. Za wydanie zaświadczenia lub innego dokumentu niż wymienione wyżej - 10 PLN 

      

 

 

 

 

III. OPŁATY ZA EGZAMINY I AUDYTY 

 

1. Opłata za egzamin teoretyczny w żegludze międzynarodowej: 

1.1. Na poziomie pomocniczym - 200 PLN. 

1.2. Na poziomie operacyjnym - 600 PLN. 

1.3. Na poziomie zarządzania - 800 PLN. 

1.4. Na poziomie operacyjnym w żegludze przybrzeżnej - 400 PLN. 

1.5. Na poziomie zarządzania w żegludze przybrzeżnej - 500 PLN. 

2. Opłata za egzamin teoretyczny w żegludze krajowej: 

2.1. Na świadectwo - 200 PLN. 

2.2. Na dyplom - 400 PLN. 

3. Opłata za egzamin teoretyczny w rybołówstwie morskim: 

3.1. Na świadectwo - 200 PLN. 

3.2. Na dyplom - 400 PLN. 

4. Opłata za egzamin teoretyczny na jachty komercyjne: 



4.1. Na dyplom kapitana na jachtach o pojemności brutto (GT) do 200 jednostek - 400 

PLN. 

4.2. Na poziomie operacyjnym - 400 PLN. 

4.3. Na poziomie zarządzania - 500 PLN. 

5. Opłata za egzamin teoretyczny dodatkowy: 

5.1. Na dyplom kapitana żeglugi wielkiej na statkach o pojemności brutto (GT) 3000 

jednostek i powyżej - 800 PLN. 

5.2. Na dyplom starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych 3000 

kW i powyżej - 800 PLN. 

5.3. Na świadectwo kucharza okrętowego - 200 PLN. 

5.4. Z zakresu obsługi siłowni z napędem innym niż tłokowy silnik spalinowy (turbiny) - 

200 PLN. 

5.5. Z zakresu obsługi silników spalinowych do 200 kW - 200 PLN. 

5.6. Z zakresu obsługi narzędzi połowowych - 200 PLN. 

5.7. Z zakresu wiedzy rybackiej oraz stateczności statku rybackiego - 200 PLN. 

5.8. Z zakresu bezpieczeństwa żeglugi i wiedzy nautycznej - 200 PLN. 

5.9. Z polskiego prawa morskiego - 450 PLN. 

5.10. Na odnowienie dyplomu - 500 PLN. 

6. Opłata za egzamin teoretyczny w pilotażu: 

6.1. Na dyplom pilota morskiego - 800 PLN. 

6.2. Na odnowienie dyplomu pilota morskiego - 800 PLN. 

6.3. Dla kapitana statku: 

6.3.1. Uprawniający do manewrowania określonym statkiem lub statkami bez pilota 

na określonym w zezwoleniu obszarze portu morskiego lub w jego rejonie - 450 

PLN. 

6.3.2. (uchylony). 

6.3.3. Odnawiający uprawnienia, o których mowa w pkt 6.3.1, przeprowadzany co 5 

lat od daty otrzymania pierwszego zezwolenia - 450 PLN. 

7.1.  Za egzamin poprawkowy pobiera się opłatę w wysokości 100% opłat określonych 

niniejszą taryfą. 

7.2.  Za egzamin przeprowadzany w języku angielskim pobiera się opłatę w wysokości 

200% opłat określonych niniejszą taryfą. 

8. Za wydanie duplikatu zaświadczenia o zdaniu egzaminu - 20 PLN.  

9. Opłata za egzamin praktyczny: 

9.1.  Na symulatorze - 600 PLN (za 1 godz. od osoby egzaminowanej). 

9.2.  Na innych obiektach - 300 PLN (za 1 godz. od osoby egzaminowanej). 

9.3.  Na świadectwo kucharza okrętowego - 300 PLN. 

10. Opłaty za wynajęcie symulatora lub innego obiektu do celów egzaminowania (za 1 godz. 

egzaminowania osoby egzaminowanej): 

10.1.  Wynajęcie symulatora operacyjnego - 400 PLN/godz. 

10.2.  Wynajęcie symulatora programowego lub innego obiektu - 200 PLN/godz. 

11. Opłaty za czynności związane z uznaniem morskich jednostek edukacyjnych (MJE): 

11.1.  Opłata za audyt na uznanie MJE - 1500 PLN. 

11.2.  Opłata za audyt na rozszerzenie uznania - 1000 PLN. 

11.3.  Opłata za audyt na potwierdzenie uznania - 1000 PLN. 

11.4.  Opłata za odnowienie ważności uznania - 1500 PLN. 

11.5.  Za wydanie certyfikatu uznania MJE - 300 PLN. 

 


