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DEKRET PREZYDENTA R~ECZYPOSPOLJTEJ 

Z DNIA S MARCA 1942 R. 

o bezpieczeń~twie statków morskich, 

Na podstawie art. 79 ust. i ustawy konstytucyj· 
nej stanowię co następuje : 

Art. 1. 

W czasie t rwania wyjątkowych okoliczności wywo
łanych wojn~ Minister Przemysłu i Handlu mo:i.e 
w drodze rozponądzenia wyjąć wszystkie statki 
morskie spod działania. rozporzą.dzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia. 24 listopada l 930 r. o 
bezpieczeństwie stntl<ów morskich (Dz.U.R. P. z 
1938 r. Nr 40, poz. 376) ora.z określić warunki ich 
bezpieczeństwa. w zastosowani u zasady wzajem
ności do tych państw sprzymierzonych i neutral· 
nych, które wydały przepisy odbiegające od prze· 
pisów międ?,ynarodowych o hezpieczeńst,wie życia 
na morzu. 
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Art. 2. 
Dekret nm1eJszy t ra.ci moc obowiązującą w ter

minie ustn.lonym pr?.ez rozpor?,ą.dzenie Rady Mini
strów. 

Art. :3. 
Wykonu.nie dekretu niruejszego porucza się 

:VTinistrowi Przemysłu i Handlu . 

Art. -!. 
Dekret niniejszy wchoclzi w ~.ycic z dniem 

ogł os1,en i a. 

Prezydent Ruczypospolitej : Wlrldy,<Jui11• Rwzkieu>i('.: 
Pi-ezcs Rady Ministrów : SikorsN. 
).Yini~l.<w Przcm.vslu i H{\ndlu : lle:nry!.: Nlro.-Jlturger 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU 
Z DNIA 24 MARCA 1942 R. 

o wolnej (nadwodnej) burcie statków morskich i o międzynarodowych świadectwach wolnej burty. . . 
Na podstawie, art. 4 i 7 rozporządzenia Prezy. 

denta Rzeczyposj'lolitej z dnia 24 listopada 1930 r. o 
bezpieczeństwie statków morslcich (Oz. U .R. P. z 
1!)38 r. Nr 46, poz. 376), art. 2 ustawy z dnia 17 
marca J 933 w sprawie ratyfikacji międzynarodowej 
Konwencji o liniach ładunkowych, podpisanej w 
Londynie dnia n lipca 1930 (Dz.U.RP. Nr W, 
poz. 20!5) ora.1. l\rł. I i 2 dekretu Prezydenta. Rzec1,ypo· 

spoi i tej z dnia r. man:a l 94-2 r . o bezpieczeństwie 
statków morskich (Dz..U.R. P. Nr :~, poz. ł) 
zfl.rzącham co następuj{\ : 

§ I . 

(l) Polskie statki morskie, odbywające podr<'>ie 
międzynarodowe, powinny być cechowane znakami 
wolnej (nadwodnej) hurt)' i posiadać- międz~""Tlaro-
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dowe świadectwa wolnej burty, zgodnie z prze
pisami i warunkami ustanowionymi w międzynaro
do ..vej konwencji o liniach ładunkowych, podpisanej 
w Londynie dnia. 5 lipca I 930 r. wra.z z protokółem 
końcowym, załącznikami I, II, III, IV oraz. aktem 
końcowym międzynarodowej konferencji o liniach 
ładunkowych z 1930 r . (Dz.U.RP. z 1933 r . Nr 
95, poz. 737). 

(2) Wyiej wymienionym obowiązkom podlegają 
również statki obce znajdujące się w porta.eh lub na 
wodach terytorialnych polskich. 

§ 2. 

Od obowiązków wymienionych w § l są 
zwolnione: 

a) okręty wojenne, 
b) jachty spacerowe, 
c) statki nie przewożące ładunków i pasaierów, 
d) statki rybackie, o iJe służą wyłącznie dla celów 

rybołówstwa, 
e) wszelkie statki polskie o pojemności brutto 

mniejszej niż 50 t. 
/) wszelkie statki obce o pojemności brutto 

mniejszej niż 150 t. 

§ 3. 
Statki ocechowane znakami wolnej (na.cl.wodnej) 

burty i posiadające międzynarodowe świadectwo 
wolnej burty obowiązane są do przestrzegania 
postanowień wyżej wspomnianej konwencji z dnia 
5lipca 1930 r., dotyczących największego dopuszczal
nego zanurzenia statku, zależnie od warunków 
klimatycznych, st-ref, obszarów okręgowych ora.z 
rodzaju przewożonych ładunków. 

Par. 4. 

( 1) Z wyjątkami, o których mowa w u.st . (2) i ograni· 
czeniami wyszczególnionymi w ust. (3) niniejszego 
paragrafu , polskie statki morskie, wymienione w § 
3, a odbywaj~ podróże morskie do portów państw 
sprzymierzonych i neutralnych, które wydały prze
pisy odbiegają.ce od przepisów Konwencji wspom
nianej w § l ust. (1). oraz między portami tych 
państw uprawnione są.-o ile uzyskały zaświad
czenia przewidziane w § 7 nin. rozporządzerua 
- do ładowania : 

a) do tropikalnej linii ładunkowej w tych pny
padkach, gdy wedle przepisów Konwencji 
dopuszczalne jest ładowanie do letniej lin.ii 
ładunkowej, 

b) do tropikalnej słodkowodnej linii ładunkowej 
w tych przypadkach, gdy wedJug przepisów 
Konwencji dopuszczalne jest la.cl.owanie do 
tropikalnej linii ładunkowej. 

(2) Przepis ust. ( 1) nie ma zastososwania : 
a) do statków w żegludze przybrzeżnej, 

b) do statków lekkopokładowych (shelter deck), 

c) do statków zaprojektowanych do budowy 
jako statki lekkopokladowe, których budowa 

została. ukończona po l września 1939 r . i które 
po ukończeniu ich budowy byłyby statkami 
lekkopokła.dowymi, gdyby były opatrzone jed
nym lub więcej otworami na linii środkowej 
pokładu nadbudowy bez stałych środków 
za.mknięć. 

(3) Ponadto w następują.cych przypadkach statki 
objęte przepisem ust. (1) nie są uprawnione do jego 
stosowania : 

a) gdy statek w czasie między 16 września a 15 
paździerruka (obie daty włącznie) znajduje 
się na obszarze położonym w obrębie i na 
północ od linii wykreślonej jak następuje : 

od wybrzeża Grenlanclii wzdłuż południka 50 
stopnfadlugości W .-do równoleżruka 45 stopnia 
szerokości N., wzdłuż równoleżnika 45 stopnia 
szerokości . N. aż do południka 15 stopnia 
długości W., wzdłuż tego południka aż do rów
noleżnika 60 stopnia szerokości N., wzdłuż 
równoleżruka 60 stopnia szerokości N. ai do 
zachodniego wybrzeża Norwegii (Bergen uważa 
się za położony na granicy tego obszaru i obszaru 
znajdującego się bezpośrednio na południe od 
niego), 

b) gdy statek, ocechowany drzewnymi liniami 
ładunkowymi, stosownie do przepisów o liniach 
ładunkowych, przewozi ładunek pokładowy 
drzewa stosownie do przepisów o ładunkach 
drzewnych , 

c) gdy statek długości 330 stóp lub mniej znaj
duje się na. obszarze, położonym na północ od 
linii , prowadzącej od wschodniego wybrzeża 
.Ameryki Północnej wzdłuż równo1eżnika 36 
stopnia szerokości N. do Taryfy w Hiszpanii, 
nie wylą,czając Morza. Bałtyckiego, lub na 
obszarze wskazanym wyiej pod lit. a). 

(4) Minister Pi-zemyslu i Handlu ogłaszać będzie 
w Dz.U. cz. II, do. portów których państw stosować 
się będzie ust.(l ). 

§ 5. 

(1) Obliczenia i ba.dania wolnej (nadwodnej) 
burty statków polskich dokonywa Ministerstwo 
Przemysłu i Handlu lub wskazane przez Ministra 
Pr-l.8myslu i Handlu urzędy albo instytucje (towa
rzystwa) klasyfikacyjne, których spisy są ogłaszane 
w Dz.U.cz.II. 

(2) Ministerstwo Przemy.siu i Handlu, lub wska
zane przez Ministra Pn.em. i H. urzędy albo insty
tucje klasyfikacyjne wydają, właścicielowi, arma
torowi lub kapit~nowi statku, międzyna~odo":e 
świa.dectwo wolneJ burty na dowód obhczema 
wolnej (nadwodnej) burty i ocechowania statku w 
myśl przepis6w konwencji z dnia 5 lipca 1930 r . 

(3) Statek, który uzyskał międzynarodowe świa
dectwo wolnej burty, powinien być nie rzadziej jak 
raz w ciągu każdego okresu 12 miesięcy przed
atawiony do oględzin tej władzy lub instytucji, która 
świadectwo wydała. · 
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6. 
(l) Mini!lterstwo Przemysłu i Ha,ndlu lub urząd 

albo instytucja klasyfikacyjna, która wykonywa 
obliczenia i wydaje międzynarodowe świadectwa 
wolnej burty, stawia na świadectwię obqk cechy 
wolnej burty inicjały : Ministerstwo i mzędy ini
cjały-" P.H.": inicjały instytucji klasyfikacyjnych 
ogłasza l.Vfinister Przemysłu i Handlu w Dz.U.cz. 
II. 

(2) Instytucje klasyfikacyjne obowiązane są do 
składania Ministerstwu Pnemyslu i Handlu odpi
sów- wszystkich dokonanych obliczeń wolnej burty 
statków polskich i rezultatów dokonanych oględzin, 
ja,k również do zawiadomienia o wypadkach nie· 
wykonania obowiązku, wymienionego w § 5 
ust. (3). 

(3) Oblicza.nie i ba.danie wolnej (nadwodnej) 
burty oraz wszelkie inne czynności zw1ązane z 
wykonaniem niniejszego rozporządzenia są dokony
wane na koszt właściciela. 

§ 7. 
(1) Właściciele. armatorzy lub kapitanowie stat· 

ków morskich, posiadających w chwili wejścia w 
życie nin. rozporządzenia międzynarodowe świa
dectwa wolnej burty, z wyjątkiem statków pne
widzianych w § 4, ust. (2) winni w ciągu jednego 
miesiąca od daty wejścia jego w życie, zwrócić się 
do władzy lub instytucji klasyfikacyjnej (towarzy· 
stwa), o łrtórej mowa w§ 5 ust. (1), o opatrzenie 
tych świadectw zaświadczenia.mi, o którvcb mowa ,,.,. 
§ 9. " 

(2) . W ra,zie uzyskania międzynarodowego świa
dectwa wolnej burty po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia, naleiy zwrócić się o uzyskanie 
zaświadczeń, wymienionych w ust. (I), w ciągu jed
nego miesiąca od daty uzyskania świadectwa wolnej 
burty. 

§ 8. 
Władze lub instytucje klasyfikacyjne (towarzy

stwa) upowainione są po otrzymaniu wniosku o 
którym mowa w§ 7, do żądania. w drodze pisemnej 
od osób wymienionych w § 7 ust. ( l) : 

a) przedloienia dokumentów i udzielenia danych 
dotyczących statku, 

b) przyprowadzenia statku celem wykonania 
oględzin do wskazanego miejsca i we wska
zanym czasie ; 

c) w przypadku gdy władza lub instytucja 
stwierdzi, czy to w wyniku oględzin, czy w 
inny sposób, ie statek naładowany zgodnie 
z przepisem§ 4 ust. (I). nie byłby bezpieczny, 
może żądać wykonania we wskazanym przez· 
siebie czasie odpowiednich zmian na statku 
albo za.opatrzenia go w ta.kie urządzenia, 
a.para.ty i t.p., które uczyniłyby statek bez
piecznym. 

§ 9. 
Jeżeli władza lub instytucja klasyfikacyjna. 
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(towarzystwo) uzna, ie statek na.ładowany stosownie 
do postanowień § 4 ust. ( l) będzie odpowiadał 
warunkom bezpieczeństwa, wyda.je za.świadczenie 
według za.łączonego wzoru ~twierdzające : 

a) przynależność statku do kategorii statków, 
objętych § 4. ust. (1). niniejszego rozporzą~ 
dzenia, 

b) skutki stosowania do niego§ 4 ust. (1), 
c) ,ograniczenia, którym podlega stosowanie § 

4 ust. ( l) zgodnie z § 4 ust. (3). 
Zaświadczenie winno być umieszczone na między

narodowym świadectwie wolnej burty lub w inn.y 
sposób połączone z nim. 

§ 10. 
Statki państw sojuszniczych lub neutralnych, 

będących uczestnikami Konwencji, które wydały 
przepisy zawierające postanowienia podobne do 
postanowień § 4 niniejszego rozponądzenia, będą 
w przypadku gdy ich międzynarodowe świadectwę, 
wolnej burty są opatrzone odpowiednim zaświa.d
·czeniem i pod wa.runkiem wzajemności, t.ra.ktowane 
w portach i na. wodach tęrytorialnych polskich, co 
do największego dopuszcza.lnego zanurzenia, narówni 
ie statkami polskimi, których międzynarodowe 
świadectwa wolnej burty opatrzone są zaświad
czeniem przewidzianym w § 9 niniejszego roz
porządzenia. 

§ l l. 
Nadzór nad przestrzeganiem postanowień Kon

wencji z dnia 5 lipca 1930 r. oraz niniejszego roz
porządzenia. sprawuje Ministerstwo Przemysłu i 
Handlu lub urzędy wskazane przez Ministra P. i H. 

§ 12. 
(1) l.Vfiędzyna.rodowe świadectwo wolnej burty 

powinno stale znajdować się na statku. 
(2) Na. statkach polskich, obowiązanych do posia

dania międzynarodowego świadectwa wolnej burty, 
powinien znajdować się egzemplarz Konwencji z 
dnia 5 lipca 1930 r. o liniach ładunkowych oraz 
egzemplarz niniejszego rozporządzerua w wydaniu 
oficjalnym, albo poświadczone przez :Ministerstwo 
Przemysłu i Handlu lub w·zędy wskazane przez 
Ministra P. i H. 

§ 13. 
Rozporządzenie nilliejsze wchodzi w życie z 

dniem ogłoszenia i traci moc obowiązującą jedno· 
cześnie z dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej z 
dnia 5 marca 1942 r. o bezpieczeństwie statków 
morskich, o ile przed tym terminem llie będzie 
zastąpione innym rozport.ądzeniem. 

§ 14. 
Na czas trwania mocy obowiązującej nm1eJszego 

rozporządzenia zawiesza się moc obowiązującą. roz
porządzenia l\finistra. Przemysłu i Handlu z dnia 
18 października 1933 r. o wolnej (nadwodnej) bm·cie 
statków morskich i o międzynarodowych świadec
twa.eh wolnej burty (Dz.U.RP. Nr 95, poz. 739). 

l\fi.nister Przemysłu i Handlu : Henryk Strasburger 
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Załącznik do § 9 

WZÓR ZAŚWIADCZENIA NA MIĘDZYNARODO\VYM ŚWIADECTWIE WOLNEJ BURTY. 

Nazwa statku : ......... . Port rejestracji : . . . . . . . . . . . Nr. 

Na skutek stwierdzenia przez (uwaga I} ..... ie wskazany wyiej statek, jeżeli będzie naładowany 
Rtosownie do postanowień § 4 u.st. (1) rozporządzenia .Ministra Przemysłu i Ha,ndlu z dnia 24 marca 1942 r. 
o wolnej (nadwodnej} burcie i o międzynarodowych świadectwach wolnej burty (Dz.U.RP. Nr 3, poz. 5) 
będzie odpowiadał warunkom bezpieczeństwa, niniejszym zaświadcza się, ie § 4 ust. (l) tegoż rozporządMnia. 
7. poniższymi ograniczeniami, ma zastosowanie do tego statku i że skutkiem tego, z tymiż ograniczeniami, 
jego odnośne właściwe linie ładunkowe są. następujące : 

a) w przypadkach. w których w myśl przepisów międzynarodowej konwencji o liniach ładunkowych 
z dn. 5 lipca 1930 r. (Dz.U.RP. Nr 95, z 1933 r. poz. 737), największe zanurzenie statku dopuszczalne 
jest do letniej linii ladunkowej,-tropika.lna linia ładunkowa., przewidziana w tychże pr2epi1:;ach ; 

b) w przypadkach, w których w myśl tychże przepisów o liniach ładunkowych największe zanurzenie 
statku dopuszczalne jest do tropikalnej linii lad.unl<owej,-tropikalna słodkowodna linia ładunkowa, 
przewidziana w tychże przepisach. 

OGRANICZENIA 

Niniejsze zaświadczenie jest bez znaczenia gdy statek : 
(uwaga 2) w czasie między 16 września a l!5 października (obie daty włącznie) znajduje się na następującym 

obszarze: 
Obszar 1. Obszar położony w obrębie i na północ od następującej linii : linia wykreślona od wybrzeża 
Grenlandii wzdłuż południka !50 stopnia długości W. do równoleżnika 4!5 stopnia szerokości N. wzdlui 
równoleżnika 45 stopnia szerokości N. aż do południka 15 stopnia długości W., wzdłuż tego południka 
aż do równoleżnika 60 stopnia szerokości N., wzdłuż równoleżnika 60 stopnia szerokości N. aż do 
zachodniego wybrzeża Norwegii (Bergen uważa się za położony na granicy tego obszaru i obszaru 
znajdującego się bezpośrednio na południe od niego): 

(uwaga 3) przewozi ładunek poldadowy drzewa stosownie do przepisów o ładunkach drzewnych ; 

(uwaga 4) znajduje się na jednym z następuja.cych obszarów : 
A. Obszar l. 

Obszar położony w obrębie i na północ od następującej linii : linia wykreślona od wybrzeża Gren
landii wzdłuż południka !50 stopnia długości W. do równoleżnika 45 stopnia szerokości N., wzdłuż rów
noleżnika 45 stopnia szerokości N. aż do południka 15 stopnia długości W., wzdłuż tego południka 
ai do równoleżnika 60 stopnia szerkości N., wzdłuż równoleżnika 60 stopnia szerokości N. aż do zachod
niego wybrzeża Norwegii (Bergen uwa.ża się za położony na gra.nicy tego obszaru i obszaru znajdującego 
się bezpośrednio na południe od niego). 

B. Obszar 2. 
Obszar położony na północ od linii prowadzącej od wschodniego wybrzeża Ameryki Północnej wzdłuż 

równoleżnika 36 stopnia srerokości N. do Taryfy w Hiszpanii, nie wyłączając Morza Bałtyckiego. 

Podpisano w . . . . . . . . . dnia . . . . 194 r. 

Nazwa Instytucji Wystawiającej i Podpis : 

Uwagi dla wla<lzy lub instytucji wystawiającej. 

I. Wpisać nazwę władzy lub inst?tucji wystawiR
jącej. 

2. Ma za.stosowanie we wszystkich wypadkach, z 
wyjątl{iem gdy statek ma 330 stóp długości lub 
mniej; w tym ostatnim wypadku na.Jeży 
ustęp ten skreślić. 

3. Ma zastosowanie tylko w wypadku gdy statek 
jest ocechowany drzewnymi liniami ładunko 
wymi ; w pozostałych wypadkach należy ustęp 
ten skreślić. 

4. Ma zastosowanie tylko do statków długości 330 
stóp lub mniej ; w pozostałych wypadkach 
należy ustęp ten skreślić. 


