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1.1

POSTANOWIENIA OGÓLNE
Zakres zastosowania

1.1.1 Przepisy nadzoru konwencyjnego statków morskich mają zastosowanie do
wszystkich statków morskich, nad którymi PRS sprawuje nadzór techniczny
z upoważnienia Administracji, zwany dalej nadzorem konwencyjnym. W ramach
nadzoru konwencyjnego PRS wydaje, odnawia i potwierdza dokumenty statku
w zakresie i trybie określonym w niniejszej Części I – Zasady nadzoru.
1.1.2 Przepisy nadzoru konwencyjnego statków morskich składają się z odrębnych części, zawierających zbiory wymagań wywodzące się z:
– Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974 (SOLAS);
– Międzynarodowej konwencji o liniach ładunkowych, 1966 (LL 1966 i zmodyfikowanej Protokołem do niej z 1988 r., wraz z poprawkami (LL 1966/1988));
– Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki,
1973 (MARPOL);
– Międzynarodowej konwencji o pomierzaniu pojemności statków, 1969 (TONNAGE);
– Konwencji w sprawie międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom
na morzu, 1972 (COLREG);
– Międzynarodowej konwencji o bezpiecznych kontenerach, 1972 (CSC);
– Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO) nr 92 i nr 133;
– Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO) nr 152.
Zakres wymagań stosowanych przez PRS może ulec zmianie, ograniczeniu lub
rozszerzeniu w stopniu określonym przez Administrację bandery.
1.1.3 Niniejsza Część I zawiera postanowienia o charakterze ogólnym, dotyczące
przeglądów przeprowadzanych przez PRS w ramach nadzoru konwencyjnego.
1.2

Określenia

W niniejszej części Przepisów wprowadza się niżej podane określenia, mające
zastosowanie również w pozostałych częściach Przepisów.
Uwaga:
Jeżeli w Przepisach mowa jest o wymiarach takich jak długość zbiornika, wysokość, szerokość,
długość statku, długość podziałowa, długość na wodnicy itp., a w tekście nie określono inaczej, to
chodzi o wymiary konstrukcyjne.

A d m i n i s t r a c j a ( b a n d e r y ) – rząd państwa lub instytucja reprezentująca
rząd państwa, którego banderę statek ma prawo nosić.
A r m a t o r – właściciel statku lub organizacja albo osoba, która zarządza statkiem lub go czarteruje oraz przejęła od właściciela odpowiedzialność i wszelkie
obowiązki związane z eksploatacją statku.
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A u d i t c e r t y f i k a c y j n y – pełne badanie systemu zarządzania bezpieczeństwem
armatora i/lub statku w celu ustalenia, czy spełnione są stosowne wymagania Międzynarodowego kodeksu zarządzania bezpieczeństwem (Kodeks ISM) z poprawkami.
A u d i t d o d a t k o w y – badanie skuteczności przeprowadzonych przez armatora działań korygujących w odniesieniu do dużych niezgodności, niezgodności lub
zmian wprowadzonych w systemie zarządzania bezpieczeństwem. Może on mieć
również na celu szersze zbadanie wybranych fragmentów lub całości funkcjonującego systemu zarządzania bezpieczeństwem np. w wyniku zaleceń inspekcji PSC.
A u d i t o k r e s o w y / p o ś r e d n i – okresowe badanie dla potwierdzenia ważności
stosownego certyfikatu, mające na celu upewnienie się, że system zarządzania bezpieczeństwem funkcjonuje skutecznie oraz stwierdzenie, czy ewentualne zmiany w systemie, wprowadzone od ostatniego auditu, są zgodne z wymaganiami Kodeksu ISM.
A u d i t o d n o w i e n i o w y – ponowne pełne badanie systemu zarządzania bezpieczeństwem w celu wydania nowego certyfikatu.
C e r t y f i k a t – jeden z certyfikatów wystawianych dla statku zgodnie z odpowiednią konwencją międzynarodową.
C e r t y f i k a t z a r z ą d z a n i a b e z p i e c z e ń s t w e m (SMC) – dokument
wystawiany dla statku, poświadczający, że armator oraz powołane przez niego
kierownictwo statku działają zgodnie z zatwierdzonym systemem zarządzania bezpieczeństwem.
C h e m i k a l i o w i e c – zbiornikowiec specjalnie przeznaczony lub przystosowany do przewozu niebezpiecznych substancji ciekłych.
D a t a k o n t r a k t u n a b u d o w ę – jeżeli nie określono w inny sposób:
.1 data kontraktu na budowę statku oznacza dzień, w którym kontrakt na budowę statku został podpisany przez potencjalnego właściciela i stocznię. Data ta i numery elementów konstrukcji (np. numer budowy kadłuba) powinny
być przekazane do PRS przez stronę występującą o nadanie klasy statkowi
nowo budowanemu;
.2 data kontraktu na budowę statków siostrzanych, łącznie ze statkami, których
opcja budowy została ostatecznie podpisana, oznacza dzień, w którym kontrakt
na budowę został podpisany przez potencjalnego właściciela i stocznię.
Na potrzeby niniejszej definicji przyjęto, że statki zbudowane według
jednego kontraktu na budowę uznane zostają za „serię statków siostrzanych”,
jeżeli zostały zbudowane według tej samej zatwierdzonej klasyfikacyjnej dokumentacji technicznej. Jednakże statki z takiej serii mogą mieć wprowadzone zmiany w stosunku do projektu oryginalnego, jeżeli:
– zmiany te nie dotyczą spraw objętych wymaganiami klasyfikacyjnymi,
lub
– jeżeli zmiany dotyczą spraw objętych wymaganiami klasyfikacyjnymi, to
powinny one być zgodne z wymaganiami klasyfikacyjnymi obowiązującymi w momencie podpisania przez przewidywanego armatora i stocznię
6

kontraktu na wprowadzenie takich zmian lub, w przypadku braku kontraktu na wprowadzenie takich zmian, zmiany te powinny być zgodne z wymaganiami klasyfikacyjnymi obowiązującymi w momencie przedstawienia zmian do zatwierdzenia ich przez PRS.
Statki opcyjne uznaje się za należące do tej samej serii statków siostrzanych, jeżeli kontrakt na ich budowę został podpisany nie później niż rok po
podpisaniu kontraktu na budowę danej serii statków;
.3 jeżeli kontrakt na budowę zostaje później uzupełniony o dodatkowe statki
lub dodatkowe statki opcyjne, to datą kontraktu na budowę dla tych statków
jest dzień, w którym zmiana do kontraktu została podpisana przez potencjalnego właściciela i stocznię. Taką zmianę do kontraktu należy uważać za nowy kontrakt i stosować postanowienia zawarte powyżej w .1 i .2;
.4 jeżeli do kontraktu na budowę wprowadzone zostają poprawki zmieniające
typ statku, „datą kontraktu na budowę” dla takiego zmodyfikowanego statku
lub statków jest data podpisania przez właściciela lub właścicieli oraz stocznię poprawek do istniejącego kontraktu lub nowego kontraktu.
D o k u m e n t z g o d n o ś c i (DOC) – dokument potwierdzający zgodność systemu zarządzania bezpieczeństwem na statkach danego armatora z wymaganiami
Kodeksu ISM, wydawany po przeprowadzeniu auditu certyfikacyjnego.
F i r m a u z n a n a – firma lub osoba posiadająca ważne Świadectwo uznania PRS
do wykonywania prac, pomiarów, badań, itd. w zakresie i na warunkach określonych przez PRS.
G a z o w i e c – zbiornikowiec specjalnie przeznaczony do przewozu gazów skroplonych lub innych produktów wymienionych w rozdziale 19 Międzynarodowego
kodeksu budowy i wyposażenia statków przewożących skroplone gazy luzem (Kodeks IGC).
I n n y s t a t e k t o w a r o w y – statek towarowy o pojemności brutto 500 i większej, inny niż zbiornikowiec, chemikaliowiec, masowiec i jednostka szybka.
J e d n o s t k a s z y b k a – jednostka zdolna do rozwinięcia maksymalnej prędkości, w m/s, równej lub większej niż 3,7 V 0,1667, gdzie V = wyporność, w m3, obliczona
dla zanurzenia do projektowej wodnicy pływania.
K o n t e n e r o w i e c – statek specjalnie wyposażony w prowadnice i przeznaczony
do przewozu kontenerów, przy założeniu ich pionowego załadunku i wyładunku.
K r ó t k a p o d r ó ż – podróż, w której ani odległość od portu jej rozpoczęcia do
portu przeznaczenia, ani droga powrotna nie przekraczają 1000 mil.
K s i ę g a z a r z ą d z a n i a b e z p i e c z e ń s t w e m (KZB) – dokument określający politykę bezpieczeństwa i ochrony środowiska oraz opisujący system zarządzania bezpieczeństwem u armatora.
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M a s o w i e c – statek zbudowany zazwyczaj z pojedynczym pokładem, zbiornikami szczytowymi i obłowymi w przestrzeni ładunkowej, przeznaczony głównie
do przewozu suchych ładunków masowych luzem.
N a d z ó r k o n w e n c y j n y n a d s t a t k i e m n i e k o n w e n c y j n y m – nadzór
prowadzony przez PRS wg wymagań Administracji bandery w zakresie przez nią
określonym.
N a d z ó r t e c h n i c z n y – zespół czynności wykonywanych dla stwierdzenia,
czy przedmiot nadzoru odpowiada określonym wymaganiom technicznym.
N i e s p r a w n o ś ć t e c h n i c z n a – błąd konstrukcji statku lub usterka w działaniu jego mechanizmów, wyposażenia lub osprzętu.
N i e z a t a p i a l n o ś ć – zdolność statku do zachowania pływalności po uszkodzeniu i zatopieniu przedziału lub grupy przyległych przedziałów oraz zachowania
stateczności, zgodnie z wymaganiami określonymi w odpowiednich dla danego
typu statku Przepisach.
N i e z g o d n o ś ć – odstępstwo od wymagań określonych w Kodeksie ISM, potwierdzone przez obiektywne dowody.
N i e z g o d n o ś ć d u ż a – odstępstwo mogące prowadzić do poważnego zagrożenia bezpieczeństwa statku, ludzi na nim przebywających lub środowiska morskiego, wymagające natychmiastowego przeprowadzenia działań korygujących.
Brak efektywnego i systematycznego wdrażania wymagań Kodeksu ISM jest również uznawany za dużą niezgodność.
O l e j – ropa naftowa w każdej postaci, z surową ropą naftową włącznie, paliwo olejowe, szlam, odpadki olejowe oraz produkty rafinowane (inne niż produkty petrochemiczne, które są przedmiotem postanowień Załącznika II do Konwencji MARPOL
73/78) oraz substancje wymienione w Uzupełnieniu 1 do Załącznika I do Konwencji
MARPOL 73/78. (Oleje roślinne nie są olejami w rozumieniu niniejszej definicji).
P i e r w s z y p r z e g l ą d – pierwszy przegląd roczny, okresowy lub odnowieniowy dla wydania odpowiednich certyfikatów, należny po dacie określonej w stosownym prawidle Konwencji SOLAS 74 wraz z poprawkami lub jakikolwiek inny przegląd, który Administracja uzna za wskazany i praktycznie wykonalny po przeprowadzeniu szerszego zakresu napraw i wprowadzeniu istotnych zmian na statku.
Pierwszy przegląd dla statku w budowie, gdy stępka została
położona przed, ale statek został przekazany do eksploatacji po dacie wymienionej w stosownym prawidle konwencji
S O L A S 7 4 w r a z z p o p r a w k a m i – przegląd wstępny, a statek powinien
spełniać wymagania obowiązujące w dniu tego przeglądu.
P o d o b n e s t a d i u m b u d o w y – stadium po rozpoczęciu budowy konkretnego statku, gdy masa budowanego statku osiągnęła co najmniej 50 ton lub 1% przybliżonej masy materiałów, w zależności od tego, która wartość jest mniejsza.
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P r z e g l ą d – zespół czynności dotyczących statku, jego mechanizmów, urządzeń
i wyposażenia itp., realizowany poprzez sprawdzenie dokumentacji technicznej
oraz przeprowadzenie odpowiednich oględzin, pomiarów i prób.
R o c z n i c a – dzień i miesiąc każdego roku taki sam, jak w dacie upływu ważności danego certyfikatu.
S t a t e k k o n w e n c y j n y – statek podlegający wymaganiom określonej konwencji.
S t a t e k n i e k o n w e n c y j n y – statek, który nie podlega wymaganiom konwencji.
S t a t e k n o w y – statek zdefiniowany jako nowy w stosownej konwencji.
S t a t e k p a s a ż e r s k i – statek, który może przewozić więcej niż 12 pasażerów.
S t a t e k t o w a r o w y – każdy statek, który nie jest statkiem pasażerskim.
S t a t e k z b u d o w a n y – statek, którego stępkę położono lub który znajduje się
w podobnym stadium budowy.
S y s t e m z a r z ą d z a n i a b e z p i e c z e ń s t w e m – udokumentowana struktura organizacyjna, podział odpowiedzialności i uprawnień, procedury i zasoby
umożliwiające zarządzanie bezpieczeństwem.
S z k o d l i w a s u b s t a n c j a c i e k ł a – każda substancja kategorii A, B, C lub D
według rozdziałów 17 i 18 z Międzynarodowego kodeksu budowy i wyposażenia
statków przewożących niebezpieczne chemikalia luzem (Kodeks IBC) oraz każda inna
płynna substancja uznana za szkodliwą substancję płynną kategorii A, B, C lub D
w rozumieniu Uzupełnienia I do Załącznika II do Konwencji MARPOL 73/78.
U c h y b i e n i e – odstępstwo związane z niespełnieniem wymagań stosownej
konwencji i/lub wymagań Administracji państwa bandery.
U c h y b i e n i e n i e z n a c z n e – uchybienie, które nie stwarza zagrożenia dla
statku, ludzi na nim przebywających lub dla środowiska morskiego i które nie powoduje zatrzymania statku przed wyjściem w morze.
U c h y b i e n i e z n a c z n e – uchybienie, które nie może być zakwalifikowane
jako uchybienie nieznaczne.
Z a ł o g a s t a t k u – zespół ludzi kierujący statkiem oraz zapewniający zdolność
ruchu i bezpieczeństwo eksploatacji statku oraz obsługę osób znajdujących się na
statku, w tym również pasażerów.
Z b i o r n i k o w i e c – statek towarowy specjalnie przeznaczony do przewozu
ładunków ciekłych luzem.
Z b i o r n i k o w i e c o l e j o w y – statek towarowy specjalnie przeznaczony do
przewozu olejów luzem, a także statek kombinowany, chemikaliowiec lub gazowiec przewożący oleje luzem.
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1.3

Zakres nadzoru

1.3.1 Nadzór PRS obejmuje przeglądy oraz audity związane z wydawaniem,
odnawianiem i potwierdzaniem następujących dokumentów:
.1 Dla statków konwencyjnych:
– Certyfikat bezpieczeństwa statku pasażerskiego;
– Certyfikat bezpieczeństwa statku towarowego;
– Certyfikat bezpieczeństwa wyposażenia statku towarowego;
– Certyfikat bezpieczeństwa konstrukcji statku towarowego;
– Certyfikat bezpieczeństwa radiowego statku towarowego;
– Międzynarodowe świadectwo wolnej burty;
– Międzynarodowe świadectwo zwolnienia od wymagań wolnej burty;
– Międzynarodowe świadectwo o zapobieganiu zanieczyszczaniu olejami;
– Międzynarodowe świadectwo o zapobieganiu zanieczyszczaniu przez
statki przewożące luzem szkodliwe substancje ciekłe;
– Międzynarodowe świadectwo o zapobieganiu zanieczyszczaniu powietrza;
– Świadectwo o zapobieganiu zanieczyszczaniu ściekami;
– Zaświadczenie zgodności o zapobieganiu zanieczyszczaniu śmieciami;
– Międzynarodowe świadectwo zdolności do przewozu niebezpiecznych
chemikaliów luzem;
– Certyfikat zgodności dla statku przewożącego materiały niebezpieczne;
– Międzynarodowy certyfikat zdolności do przewozu skroplonych gazów luzem;
– Certyfikat zdolności do przewozu skroplonych gazów luzem;
– Międzynarodowe świadectwo systemu przeciwporostowego;
– Międzynarodowe świadectwo pomiarowe;
– Świadectwo pomiarowe;
– Certyfikat zgodności z Konwencjami ILO Nr 92 i Nr 133;
– Książka urządzeń dźwignicowych;
– Certyfikat bezpieczeństwa jednostki szybkiej;
– dokumenty urządzeń połowowych;
– Certyfikat zarządzania bezpieczeństwem;
– Dokument zgodności;
– Certyfikat bezpieczeństwa ruchomej platformy wiertniczej;
– Certyfikat zwolnienia.
.2 Dla statków niekonwencyjnych zakres nadzoru i rodzaj wydawanych dokumentów ustala Administracja państwa bandery.
1.3.2 Nadzór sprawowany jest zgodnie z postanowieniami wydanej przez IMO
rezolucji A.997(25), zmodyfikowanymi rezolucją A.1020(26), stanowiącymi wytyczne w sprawie zharmonizowanego systemu przeglądów statków oraz wydawania im certyfikatów. W przypadku dokumentów nie wymienionych w tych rezolucjach, nadzór przeprowadzany jest w trybie określonym przez Administrację.
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1.3.3 W odniesieniu do zagadnień nie związanych z klasyfikacją statku, nadzór
konwencyjny PRS obejmuje:
.1 środki i urządzenia ratunkowe;
.2 środki sygnałowe;
.3 urządzenia radiowe;
.4 urządzenia nawigacyjne;
.5 urządzenia dźwignicowe;
.6 urządzenia połowowe;
.7 sprzęt przeciwpożarowy;
.8 urządzenia ochrony środowiska;
.9 pomierzanie statku;
.10 wolną burtę;
.11 systemy zarządzania bezpieczeństwem;
.12 pomieszczenia załogowe;
.13 mocowanie kontenerów i mocowanie ładunków;
.14 urządzenia do przyjmowania pilota na statek;
.15 dokumenty związane z wyżej wymienionymi zagadnieniami.
1.3.4 Wymagania szczegółowe dotyczące zagadnień wymienionych w 1.3.3
zawarte są w konwencjach i innych dokumentach IMO oraz w kolejnych częściach
Przepisów nadzoru konwencyjnego statków morskich, a także w następujących
Publikacjach wydanych przez PRS:
– Publikacja Nr 32/P – Wymagania dotyczące rozmieszczenia i mocowania ładunków na statkach morskich;
– Publikacja Nr 44/P – Urządzenie do przyjęcia pilota na statek.
1.3.5 Pozostałe zagadnienia z zakresu technicznego bezpieczeństwa statku, podlegające nadzorowi klasyfikacyjnemu PRS i stanowiące warunek wydania, odnowienia lub potwierdzenia dokumentów bezpieczeństwa, badane są w ramach przeglądów, o których mowa w niniejszej Części I, poprzez kontrolę dokumentów klasyfikacyjnych PRS. Do zagadnień tych zalicza się:
.1 konstrukcję kadłuba;
.2 wyposażenie kadłubowe;
.3 stateczność i niezatapialność;
.4 konstrukcyjną ochronę przeciwpożarową;
.5 urządzenia maszynowe;
.6 urządzenia elektryczne i automatykę;
.7 stałe urządzenia i instalacje gaśnicze.
1.4

Tryb nadzoru

1.4.1 PRS sprawuje nadzór techniczny nad projektem, produkcją i instalowaniem na statku urządzeń stanowiących wyposażenie konwencyjne oraz nad tymi
urządzeniami w okresie ich eksploatacji na statku.
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1.4.2 W wyniku nadzoru w trakcie produkcji wyposażenia konwencyjnego, PRS
wydaje dla poszczególnych urządzeń świadectwa uznania typu wyrobu, metryki lub
zaświadczenia.
1.4.3 PRS sprawuje nadzór nad statkami i ich wyposażeniem poprzez przeprowadzanie przeglądów, w wyniku których sporządza stosowne sprawozdania będące
podstawą do wydania, potwierdzenia lub odnowienia odpowiednich certyfikatów.
1.4.4 Dokument o nazwie Certyfikat (Certificate) potwierdzający spełnienie
wymagań danej konwencji wydawany jest tylko dla statku podlegającego tej konwencji i podnoszącego banderę państwa będącego jej stroną. Jeżeli którykolwiek
z tych warunków nie jest spełniony, wydawany jest dokument o nazwie Certyfikat
zgodności (Certificate of Compliance).
1.4.5

Odpowiednie certyfikaty mogą być wydane dla statku nowego lub istniejącego.

1.4.6 W zależności od wyniku przeglądu, PRS może wydać następujące rodzaje
certyfikatów:
– Certyfikat stały (długoterminowy), wydawany przez Centralę PRS na podstawie
pozytywnego wyniku przeglądu dla wydania lub odnowienia certyfikatu. Okres
ważności certyfikatu określany jest zgodnie z postanowieniami konwencji, na
podstawie której został wydany, pod warunkiem jego corocznego potwierdzenia. Certyfikat stały może być unieważniony i następnie ponownie wydany po
usunięciu uchybień, które były powodem jego unieważnienia. Na okres unieważnienia może być wydany certyfikat warunkowy.
– Certyfikat tymczasowy (krótkoterminowy), wydawany przez placówkę/agencję/
przedstawicielstwo PRS prowadzące przegląd, na podstawie jego pozytywnego
wyniku. Certyfikat tymczasowy wydaje się w celu umożliwienia eksploatacji
statku w czasie, gdy Centrala PRS przygotowuje certyfikat stały. Certyfikat
krótkoterminowy jest ważny nie dłużej niż 5 miesięcy.
– Certyfikat warunkowy, wydawany przez placówkę/agencję/przedstawicielstwo
prowadzące przegląd, w trakcie którego zostały wykryte uchybienia nieznaczne,
ale niemożliwe do usunięcia w porcie, gdzie przeprowadzono przegląd. Certyfikat warunkowy jest ważny tylko w okresie potrzebnym na dojście statku do
portu, w którym wykryte uchybienia mogą być usunięte. Okres ten nie powinien
przekraczać 2 miesięcy, chyba że Administracja bandery postanowi inaczej.
Uwaga:
O wydaniu certyfikatu warunkowego zawsze decyduje Administracja bandery.

1.4.7
.1
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Certyfikat traci ważność w przypadku:
nieprzeprowadzenia lub niezakończenia w należytym terminie przeglądu
okresowego, pośredniego lub rocznego albo przeglądu podwodnej części
kadłuba. Ważność certyfikatu może zostać przywrócona po zakończeniu
odpowiedniego przeglądu z wynikiem pozytywnym, przy czym zakres tego
przeglądu powinien obejmować czynności, których nie przeprowadzono
w wymaganym terminie;

.2

zmiany bandery, którą podnosi statek – obowiązuje procedura opisana
w rozdziale 6.

1.4.8 Jeżeli podczas przeglądu (wstępnego, rocznego, pośredniego, okresowego,
odnowieniowego, PSC lub innego rodzaju) zostaną stwierdzone znaczne uchybienia,
należy podjąć natychmiastowe działania zmierzające do ich usunięcia w porcie,
gdzie zostały ujawnione, o czym PRS powiadamia we właściwym czasie Administrację bandery. Jeżeli uchybienia te nie zostaną definitywnie usunięte w porcie,
gdzie zostały ujawnione, PRS wycofuje odpowiednie certyfikaty i natychmiast powiadamia o tym fakcie Administrację bandery. Nie dotyczy to przypadku, kiedy na
podstawie uzgodnienia pomiędzy PRS a Administracją wykonane zostaną działania
pozwalające na zmianę statusu uchybień i uznanie ich za uchybienie nieznaczne.
Jeżeli statek znajduje się w porcie innego państwa będącego Stroną Konwencji, PRS
natychmiast powiadamia o zaistniałej sytuacji także władze tego portu.
1.4.9 Warunkiem wydania lub potwierdzenia certyfikatu jest, obok pozytywnych
wyników przeglądów przeprowadzanych w ramach nadzoru konwencyjnego, dopełnienie wymagań klasyfikacyjnych PRS, jeśli mają one zastosowanie.
1.4.10
W przypadku zastąpienia Certyfikatu bezpieczeństwa konstrukcji certyfikatem warunkowym, PRS odnotowuje w Świadectwie klasy lub w Załączniku do
tego Świadectwa uchybienia będące tego przyczyną.
1.4.11
W przypadku, kiedy statek utracił klasę lub gdy klasa statku została zawieszona, PRS unieważnia certyfikaty, dla wydania których wymagana jest klasa
statku i niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Administrację bandery oraz armatora.
2
2.1

PRZEGLĄDY STATKÓW (wg rez. A.997(25) i A.1020(26))
Postanowienia ogólne

2.1.1 Wszystkie wchodzące w zakres nadzoru konwencyjnego przeglądy należy,
w miarę możliwości, przeprowadzać jednocześnie.
2.1.2 W zharmonizowanym systemie przeglądów obowiązują następujące reguły
(patrz diagram zamieszczony w Załączniku nr 1):
.1 standardowy, jednoroczny odstęp czasu między kolejnymi następującymi
przeglądami: wstępnym, rocznym, pośrednim, okresowym i odnowieniowym, z wyjątkiem przeglądów przeprowadzanych wg Aneksu IV do Konwencji MARPOL, gdzie przeprowadza się jedynie przeglądy wstępny i odnowieniowy;
.2 możliwość elastycznego planowania poszczególnych przeglądów z uwzględnieniem tego, że:
– przegląd odnowieniowy może zostać zakończony w okresie 3 miesięcy
przed datą upływu ważności istniejącego certyfikatu, bez utraty tego
okresu ważności;
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–

.3
.4
.5
.6
.7

.8

.9
2.2
2.2.1

dopuszcza się 6-miesięczny przedział czasu (od 3 miesięcy przed do
3 miesięcy po upływie każdej rocznicy wystawienia certyfikatu) dla
przeprowadzenia przeglądu rocznego, pośredniego i okresowego;
maksymalnie 5-letni okres ważności wszystkich certyfikatów dla statków
towarowych;
maksymalnie 12-miesięczny okres ważności Certyfikatu bezpieczeństwa
statku pasażerskiego;
możliwość przedłużenia okresu ważności certyfikatów do 3 miesięcy w celu umożliwienia statkowi zakończenia zaplanowanej podróży lub do 1 miesiąca – dla statków odbywających krótkie podróże;
jeżeli okres ważności certyfikatu został przedłużony, to okres ważności
nowego certyfikatu liczy się od daty upływu ważności istniejącego certyfikatu, przed jej przedłużeniem;
możliwość dogodnego planowania przeglądu podwodnej części kadłuba,
pod warunkiem że:
– w okresie 5-letnim zostaną przeprowadzone co najmniej dwa przeglądy;
– odstęp czasu między dwoma takimi przeglądami nie przekroczy 36
miesięcy;
możliwość zastąpienia trzech oddzielnych certyfikatów, wg SOLAS 74/88/00:
Certyfikatu bezpieczeństwa konstrukcji statku towarowego, Certyfikatu bezpieczeństwa wyposażenia statku towarowego i Certyfikatu bezpieczeństwa
radiowego statku towarowego jednym wspólnym Certyfikatem bezpieczeństwa statku towarowego (o czym decyduje Administracja). Przeglądy poprzedzające wydanie i odnowienie takiego certyfikatu powinny być takie same, jak dla wydania i odnowienia certyfikatów, które on zastępuje. Ta sama
zasada dotyczy przeglądów rocznych i pośrednich;
możliwość dogodnego ustalania częstości przeglądów oraz ważności certyfikatów, pod warunkiem zachowania minimalnej liczby przeglądów.
Rodzaje przeglądów
Przegląd wstępny

2.2.1.1 Przegląd wstępny przed oddaniem statku do eksploatacji to kompleksowe sprawdzenie konstrukcji statku i jego wyposażenia na zgodność z odpowiednimi wymaganiami w celu wydania po raz pierwszy stosownych certyfikatów, wymienionych w 1.3.1.
2.2.1.2 Przegląd wstępny dotyczy zarówno statków nowo budowanych, jak
i statków istniejących, które przechodzą lub powracają pod nadzór PRS i ma na
celu sprawdzenie przydatności statku do eksploatacji, do jakiej jest przeznaczony.
2.2.1.3 Przegląd wstępny przeprowadza się na podstawie dokumentacji technicznej zatwierdzonej przez PRS lub Administrację bandery, którą statek podnosi, albo
przez instytucję upoważnioną przez tę Administrację do działania w jej imieniu.
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2.2.1.4 Zakres przeglądu wstępnego jest następujący:
– sprawdzenie planów, rysunków, warunków technicznych, obliczeń i innej dokumentacji technicznej w celu stwierdzenia, czy kadłub, urządzenia maszynowe
i wyposażenie statku spełniają wymagania warunkujące wystawienie poszczególnych certyfikatów;
– przegląd kadłuba, urządzeń maszynowych i wyposażenia statku, obejmujący
ewentualne próby i badania, mający na celu stwierdzenie, czy zastosowane materiały, elementy konstrukcyjne, rodzaj wyposażenia i jego rozmieszczenie są
zgodne z zatwierdzoną dokumentacją techniczną i czy jakość wykonania instalacji jest zadowalająca pod każdym względem;
– sprawdzenie, czy na statku znajdują się wszystkie certyfikaty, dzienniki okrętowe, instrukcje obsługi oraz inne dokumenty wymagane dla wystawienia stosownych certyfikatów.
2.2.1.5 W przypadku zgłoszenia statku do przeglądu wstępnego należy dostarczyć do PRS:
– dokumentację techniczną (plany i rysunki) wymienioną w rozdziale 3;
– opis techniczny statku;
– wymagane certyfikaty zwolnienia;
– warunki specjalne.
2.2.2

Przegląd okresowy

2.2.2.1 Przegląd okresowy to sprawdzenie statku i jego wyposażenia w zakresie
przewidzianym w stosownych certyfikatach, w celu stwierdzenia, czy ich stan
techniczny jest zadowalający i pozwala na taką eksploatację, do jakiej statek jest
przeznaczony.
2.2.2.2 Przegląd okresowy powinien mieć miejsce w okresie od 3 miesięcy
przed do 3 miesięcy po upływie drugiej lub trzeciej rocznicy ważności Certyfikatu
bezpieczeństwa wyposażenia statku towarowego i powinien być przeprowadzany
zamiast jednego z przeglądów rocznych – patrz Załącznik nr 1.
2.2.2.3 W przypadku Certyfikatu bezpieczeństwa radiowego statku towarowego
przegląd okresowy powinien być przeprowadzany w okresie od 3 miesięcy przed
do 3 miesięcy po upływie każdej rocznicy ważności tego certyfikatu.
2.2.2.4 Zakres przeglądu okresowego jest następujący:
– przegląd i – tam, gdzie jest to niezbędne – próby wyposażenia w celu stwierdzenia, czy spełnione są wymagania warunkujące potwierdzenie poszczególnych certyfikatów;
– sprawdzenie, czy na statku znajdują się wszystkie certyfikaty, dzienniki okrętowe, instrukcje obsługi i inne dokumenty wymagane dla potwierdzenia stosownych certyfikatów.
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2.2.2.5 W przypadku nieprzeprowadzenia przeglądu okresowego w stosownym
terminie, mają zastosowanie postanowienia zawarte w 1.4.7.1.
2.2.3

Przegląd odnowieniowy

2.2.3.1 Przegląd odnowieniowy jest taki sam, jak przegląd okresowy, jednakże
ma na celu wydanie nowych certyfikatów, o których mowa w 1.3.1.
2.2.3.2 Przegląd odnowieniowy powinien być przeprowadzany w okresie 3 miesięcy przed datą upływu ważności odpowiednich certyfikatów – patrz Załącznik nr 1.
2.2.3.3 Zakres przeglądu odnowieniowego jest następujący:
– przegląd kadłuba, urządzeń maszynowych i wyposażenia, obejmujący niezbędne próby i badania w celu stwierdzenia, czy spełnione są wymagania warunkujące wystawienie poszczególnych certyfikatów oraz czy ich stan techniczny jest
zadowalający i pozwala na taką eksploatację, do jakiej statek jest przeznaczony;
– sprawdzenie, czy na statku znajdują się wszystkie certyfikaty, dzienniki okrętowe, instrukcje obsługi i inne dokumenty wymagane dla wystawienia stosownych certyfikatów.
2.2.4

Przegląd pośredni

2.2.4.1 Przegląd pośredni to sprawdzenie niektórych elementów statku i jego
wyposażenia w zakresie przewidzianym w stosownych certyfikatach, mające na
celu stwierdzenie, czy ich stan techniczny jest zadowalający i pozwala na taką eksploatację statku, do jakiej jest przeznaczony.
2.2.4.2 Wyznaczając elementy kadłuba i siłowni do przeglądu, należy wziąć pod
uwagę wszelkie systemy nadzoru stałego dopuszczone przez instytucję klasyfikacyjną.
2.2.4.3 Przegląd pośredni powinien mieć miejsce w okresie od 3 miesięcy przed
do 3 miesięcy po upływie drugiej lub trzeciej rocznicy ważności stosownego certyfikatu i powinien być przeprowadzany zamiast jednego z przeglądów rocznych –
patrz Załącznik nr 1.
2.2.4.4 W przypadku nieprzeprowadzenia przeglądu pośredniego w stosownym
terminie, mają zastosowanie postanowienia zawarte w 1.4.7.1.
2.2.5

Przegląd roczny

2.2.5.1 Przegląd roczny ma na celu sprawdzenie, w zakresie wynikającym ze
stosownego certyfikatu, czy stan statku i jego wyposażenia odpowiada mającym
zastosowanie wymaganiom.
2.2.5.2 Przegląd roczny powinien być przeprowadzany w okresie od 3 miesięcy
przed do 3 miesięcy po upływie każdej rocznicy ważności certyfikatu – patrz Załącznik nr 1.
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2.2.5.3 Zakres przeglądu rocznego obejmuje:
– sprawdzenie certyfikatów, oględziny zewnętrzne statku i jego wyposażenia oraz
wybrane próby w celu potwierdzenia, że stan statku i jego wyposażenia jest zadowalający;
– oględziny w celu potwierdzenia, że w odniesieniu do statku i jego wyposażenia
nie wprowadzono żadnych zmian nie zatwierdzonych przez PRS;
– szczegółowy przegląd w zakresie określonym w odpowiednich rozdziałach
niniejszej Części I, z możliwością rozszerzenia zakresu zależnie od stanu statku
i jego wyposażenia;
– w przypadku pojawienia się wątpliwości odnośnie prawidłowego utrzymania
stanu statku lub jego wyposażenia – dodatkowe badania, jakie zostaną uznane
za niezbędne.
2.2.5.4 W przypadku nieprzeprowadzenia przeglądu rocznego w stosownym
terminie, mają zastosowanie postanowienia zawarte w 1.4.7.1.
2.2.6

Przegląd doraźny

2.2.6.1 Przegląd doraźny, zależnie od okoliczności, jest sprawdzeniem kompleksowym lub częściowym, przeprowadzanym po awarii, po naprawie wynikającej
z realizacji zaleceń wydanych w wyniku przeglądu oraz po każdej naprawie lub
remoncie o zakresie zdefiniowanym w Przepisach klasyfikacji i budowy statków
morskich, Część I – Zasady klasyfikacji.
2.2.6.2 Przeglądowi doraźnemu należy poddać statek, który uległ wypadkowi
lub awarii mającej wpływ na bezpieczeństwo, zdolność żeglugową statku lub na
sprawność techniczną jego wyposażenia.
Obowiązek niezwłocznego powiadomienia Administracji i PRS o zaistniałym
wypadku lub awarii spoczywa na armatorze.
Podczas przeglądu ustala się rozmiary uszkodzeń, uzgadnia zakres prac związanych z usunięciem skutków awarii oraz analizuje możliwość i warunki zachowania
ważności odpowiednich certyfikatów.
2.2.6.3 Przegląd doraźny, przeprowadzany po dokonaniu niezbędnych napraw
statku i jego wyposażenia, ma na celu stwierdzenie, czy stan techniczny urządzeń
poddanych naprawie jest zadowalający i pozwala na taką dalszą eksploatację statku, do jakiej jest przeznaczony.
2.2.7

Przegląd podwodnej części kadłuba statku towarowego

2.2.7.1 Przegląd obejmujący podwodną część kadłuba i związane z nim elementy ma na celu sprawdzenie, czy ich stan jest zadowalający i pozwala na eksploatację statku zgodnie z jego przeznaczeniem 1 .
1

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w cyrkularzu MSC.1/Circ.1223 dotyczącymi planowania przeglądów w suchym doku tych statków, które nie podlegają przeglądom rozszerzonym.
17

2.2.7.2 Należy przeprowadzić co najmniej dwa przeglądy podwodnej części
kadłuba statku w okresie 5 lat, z wyjątkiem przypadków, gdy ma zastosowanie
prawidło I/14(e) lub I/14(f) Konwencji SOLAS 74/78. Jeden taki przegląd powinien
być przeprowadzony podczas czwartego przeglądu rocznego lub po jego zakończeniu w związku z odnowieniem Certyfikatu bezpieczeństwa konstrukcji statku
towarowego lub Certyfikatu bezpieczeństwa statku towarowego. Jeżeli okres ważności Certyfikatu bezpieczeństwa konstrukcji statku towarowego lub Certyfikatu
bezpieczeństwa statku towarowego został przedłużony na mocy ww. prawideł, to
okres 5 lat może być przedłużony tak, aby zbiegał się z okresem ważności certyfikatu. W żadnym przypadku odstęp czasu między dwoma przeglądami podwodnej
części kadłuba nie powinien przekraczać 36 miesięcy.
2.2.7.3 Przegląd podwodnej części kadłuba powinien być przeprowadzany
w suchym doku. W uzasadnionych przypadkach PRS może wyrazić zgodę na przeprowadzenie tego przeglądu przez nurka. Obowiązują następujące zasady:
– przegląd podwodnej części kadłuba statków podlegających przeglądowi rozszerzonemu, tzn. masowców i zbiornikowców olejowych, mających 15 lat lub więcej, powinien być przeprowadzany w suchym doku;
– w przypadku statków mających 15 lat i więcej, lecz innych niż masowce
i zbiornikowce olejowe, przegląd podwodnej części kadłuba może być przeprowadzony przez nurka;
– przegląd podwodnej części kadłuba masowców i zbiornikowców olejowych
w wieku poniżej 15 lat, jeżeli nie jest związany z przeglądem odnowieniowym,
może być przeprowadzany przez nurka;
– przegląd podwodnej części kadłuba może być przeprowadzony przez nurka
tylko w przypadku zapewnienia mu właściwych warunków i odpowiedniego
wyposażenia. Nurkiem może być inspektor PRS lub pracownik uznanej przez
PRS firmy serwisowej, który wykonuje prace podwodne pod nadzorem inspektora PRS.
2.2.7.4 W przypadku nieprzeprowadzenia przeglądu podwodnej części kadłuba
w należytym terminie, mają zastosowanie postanowienia zawarte w 1.4.7.1.
2.2.8

Przegląd podwodnej części kadłuba statku pasażerskiego

2.2.8.1 Należy przeprowadzić, w suchym doku, co najmniej dwa przeglądy
podwodnej części kadłuba statku w okresie 5 lat. 1 W żadnym przypadku odstęp
czasu między dwoma przeglądami podwodnej części kadłuba w suchym doku nie
powinien przekraczać 36 miesięcy.
2.2.8.2 Przegląd podwodnej części kadłuba statku, związany z przeglądem odnowieniowym, który nie jest przeprowadzany w suchym doku, może być przeprowadzony przez nurka.
1

Okres pięcioletni oznacza pięcioletni okres ważności Międzynarodowego świadectwa wolnej burty.
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2.2.8.3 Przegląd podwodnej części kadłuba, niezależnie od sposobu jego przeprowadzania, powinien odbyć się w dozwolonym przedziale czasu przewidzianym
dla przeglądu odnowieniowego dla wydania Certyfikatu bezpieczeństwa statku
pasażerskiego, tzn. w okresie 3 miesięcy przed datą upływu ważności certyfikatu.
2.2.8.4 Przegląd podwodnej części kadłuba może być przeprowadzony przez nurka tylko w przypadku zapewnienia mu właściwych warunków i odpowiedniego wyposażenia. Nurkiem tym może być inspektor PRS lub pracownik uznanej przez PRS
firmy serwisowej, który wykonuje prace podwodne pod nadzorem inspektora PRS.
2.2.8.5 Pomiar luzu w łożyskach steru, o którym mowa w punkcie 14.2.2.1
z Suplementu, należy przeprowadzać w suchym doku.
2.2.8.6 Przegląd podwodnej części kadłuba statków mających 15 lat lub więcej
powinien być przeprowadzany w suchym doku. W uzasadnionych przypadkach
PRS może wyrazić zgodę na przeprowadzenie tego przeglądu przez nurka.
2.2.8.7 W przypadku nieprzeprowadzenia w należytym terminie przeglądu podwodnej części kadłuba w suchym doku, Certyfikat bezpieczeństwa statku pasażerskiego traci ważność do czasu zakończenia przeglądu w suchym doku.
2.2.9

Przeglądy i próby urządzeń radiowych i nawigacyjnych

2.2.9.1 Przeglądy i próby urządzeń radiowych i nawigacyjnych powinny być
przeprowadzane przez inspektora PRS i specjalistę firmy serwisowej uznanej przez
PRS. Specjalista firmy serwisowej sprawdza funkcjonalne i techniczne parametry
urządzeń.
2.2.9.2 Próby urządzeń radiowych i nawigacyjnych należy przeprowadzać po ich
zainstalowaniu na statku.
2.2.9.3 Na statkach konwencyjnych próby urządzeń radiowych należy przeprowadzać co roku, a urządzeń nawigacyjnych co 5 lat, z wyjątkiem VDR i AIS, których przeglądy powinny być przeprowadzane co roku.
2.2.9.4 Przegląd systemu automatycznej identyfikacji AIS powinien być przeprowadzany przy użyciu odpowiedniego wyposażenia, umożliwiajacego dokonanie stosownych pomiarów, wymaganych w i zgodnie z wytycznymi dotyczącymi rocznych
testów systemu automatycznej identyfikacji (AIS) zawartymi w MSC.1/Circ. 1252.
2.2.9.5 Na statkach nie podlegających wymaganiom Konwencji SOLAS próby
urządzeń radiowych i nawigacyjnych należy przeprowadzać co 5 lat.
2.2.9.6 Po przeprowadzeniu prób urządzeń radiowych i nawigacyjnych specjalista firmy serwisowej uznanej przez PRS powinien potwierdzić ten fakt na stosownym sprawozdaniu sporządzonym przez inspektora PRS lub przesłać do Centrali
PRS raport z tych prób.
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3

DOKUMENTACJA TECHNICZNA WYPOSAŻENIA
KONWENCYJNEGO STATKÓW

3.1

Postanowienia ogólne

3.1.1 Przed rozpoczęciem budowy statku, który ma być objęty nadzorem konwencyjnym PRS, należy przedstawić Centrali PRS do rozpatrzenia i zatwierdzenia
dokumentację techniczną urządzeń i instalacji w zakresie określonym w 3.2 oraz
program prób zainstalowanych urządzeń. Ewentualne rozszerzenie zakresu wymaganej dokumentacji technicznej związanej z danym wyposażeniem konwencyjnym
określone jest w częściach Przepisów nadzoru konwencyjnego statków morskich
dotyczących tego rodzaju wyposażenia konwencyjnego.
3.1.2 Przed przystąpieniem do przebudowy lub odbudowy statku należy przedstawić Centrali PRS do rozpatrzenia i zatwierdzenia dokumentację techniczną tych
urządzeń i instalacji, które podlegają wymianie, naprawie lub przebudowie.
3.1.3 W przypadku instalowania na statku eksploatowanym nowych urządzeń,
należy przedstawić Centrali PRS do rozpatrzenia i zatwierdzenia uzupełniającą
dokumentację techniczną w zakresie wymaganym dla statku nowego.
3.2

Dokumentacja techniczna konwencyjnego wyposażenia statku nowego

3.2.1
.1

Dokumentacja ogólna:
opis techniczny statku i całego wyposażenia konwencyjnego objętego nadzorem PRS (do wglądu).

3.2.2
.1
.2
.3

Dokumentacja urządzeń i środków ratunkowych:
wykaz urządzeń i środków ratunkowych z podaniem typów i producentów;
plan rozmieszczenia środków i urządzeń ratunkowych;
plan ewakuacji.

3.2.3
.1

Dokumentacja środków sygnałowych:
wykaz środków sygnałowych, z podaniem ich typów, zasadniczych charakterystyk oraz ich producentów;
plan rozmieszczenia latarń nawigacyjnych i dźwiękowych środków sygnałowych ze wskazaniem podstawowych współrzędnych ich rozmieszczenia;
plan zainstalowania latarń burtowych we wnękach (z zaznaczeniem wymiarów wnęk), a także pozostałych latarń oraz sektorów świecenia: poziomego
i pionowego;
plan sektorów przesłaniania dla latarń o poziomym kącie widoczności
światła wynoszącym 360°, z wyjątkiem latarń kotwicznych;
plan widoczności świateł latarń masztowych (tylnej i przedniej) z odległości
1000 m, mierzonej od dziobnicy statku, przy obserwacji z poziomu morza;
plan rozmieszczenia lamp sygnalizacyjnych i pirotechnicznych środków
sygnałowych.

.2
.3
.4
.5
.6
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3.2.4
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
3.2.5
.1
.2
.3
.4
.5
3.2.6
.1
.2
.3
.4
3.2.7
.1
.2
.3
.4
.5
3.2.8
.1
.2
.3
.4

Dokumentacja urządzeń radiowych:
wykaz urządzeń radiowych z podaniem ich typów i producentów;
deklaracja rejonu żeglugi;
deklaracja sposobu utrzymania gotowości technicznej urządzeń radiowych;
schemat zasadniczy połączeń urządzeń radiowych i ich źródeł zasilania,
z podaniem typów kabli;
określenie sposobu uziemienia urządzeń;
obliczenie pojemności akumulatorów stanowiących rezerwowe źródło zasilania urządzeń radiowych;
plan rozmieszczenia urządzeń radiowych na mostku;
plan rozmieszczenia anten (co najmniej dwa rzuty) – wspólny dla urządzeń
radiowych i nawigacyjnych.
Dokumentacja urządzeń nawigacyjnych:
wykaz urządzeń nawigacyjnych z podaniem typów i producentów;
schemat zasadniczy połączeń urządzeń nawigacyjnych i ich źródeł zasilania
z podaniem typów kabli;
określenie sposobu uziemienia urządzeń;
plan rozmieszczenia urządzeń nawigacyjnych na mostku;
plan rozmieszczenia anten (co najmniej dwa rzuty) – wspólny dla urządzeń
radiowych i nawigacyjnych.
Dokumentacja urządzeń dźwignicowych:
wykaz urządzeń dźwignicowych, z podaniem typów i producentów;
plan ogólny statku przedstawiający usytuowanie urządzeń dźwignicowych,
z podaniem ich specyfikacji technicznej i zakresu pracy;
rysunki szczegółowe mocowania urządzeń dźwignicowych do pokładu;
rysunki zamocowania podróżnego bomów i wysięgników żurawi.
Dokumentacja urządzeń połowowych:
wykaz urządzeń połowowych, z podaniem typów i producentów;
plan rozmieszczenia urządzeń połowowych statku wraz z ich specyfikacją
oraz określeniem parametrów roboczych;
rysunki zestawieniowe poszczególnych urządzeń ze specyfikacją ich wciągarek, konstrukcji nośnych, osprzętu i lin;
rysunki konstrukcji nośnych, elementów zamocowania;
rysunki osprzętu.
Dokumentacja sprzętu przeciwpożarowego:
Plan ochrony przeciwpożarowej;
wykaz sprzętu przeciwpożarowego, z podaniem typów i producentów;
plan rozmieszczenia sprzętu przeciwpożarowego;
wykaz wymaganych części zapasowych.
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3.2.9 Dokumentacja urządzeń ochrony środowiska
.1 W zakresie wymagań Załącznika I do Konwencji MARPOL 73/78:
– wykaz urządzeń ochrony środowiska z podaniem typów i producentów;
– schemat instalacji zęzowej i instalacji pozostałości olejowych;
– schemat instalacji rurociągów ładunkowych i resztkowych;
– Okrętowy plan zapobiegania rozlewom olejowym (lub Okrętowy plan
zapobiegania zanieczyszczaniu morza);
– instrukcja użytkowania zbiorników przemiennych paliwowo-balastowych (jeśli występują);
– instrukcja dotycząca warunków eksploatacji wyznaczonych zbiorników balastu czystego;
– procedury eksploatacji istniejących zbiornikowców olejowych posiadających specjalne instalacje balastowe zgodnie z prawidłem 13 D
z Konwencji MARPOL 73/78;
– informacja o stateczności i niezatapialności opracowana zgodnie z wymaganiami części B rozdziału II-1 z Konwencji SOLAS 74;
– informacja o stateczności i niezatapialności awaryjnej opracowana zgodnie z wymaganiami części B-1 rozdziału II-1 z Konwencji SOLAS 74;
– instrukcja mycia zbiorników ładunkowych ropą naftową;
– instrukcja obsługi urządzenia kontrolno-pomiarowego zrzutu wody zaolejonej z przestrzeni ładunkowych.
.2 W zakresie wymagań Załącznika II do Konwencji MARPOL 73/78:
– wykaz urządzeń ochrony środowiska z podaniem typów i producentów;
– informacja o stateczności, o której mowa w punkcie 2.2.5 z Kodeksu IBC;
– Podręcznik procedur i instalacji (P&A Manual);
– Okrętowy plan zapobiegania zanieczyszczaniu morza;
– schemat instalacji rurociągów ładunkowych i resztkowych;
– schemat instalacji mycia zbiorników;
– dokumentacja konstrukcyjna i schematy rozmieszczenia otworów zrzutowych resztek ładunku i popłuczyn;
– dokumentacja systemu wentylacji dla usuwania resztek ładunku;
– schemat instalacji podgrzewania ładunku (dla substancji zestalających
się lub o wysokiej lepkości).
.3 W zakresie wymagań Załącznika IV do Konwencji MARPOL 73/78:
– wykaz urządzeń ochrony środowiska z podaniem typów i producentów;
– schemat systemu ścieków fekalnych.
.4 W zakresie wymagań Załącznika V do Konwencji MARPOL 73/78:
– wykaz urządzeń ochrony środowiska z podaniem typów i producentów;
– Plan postępowania ze śmieciami.
.5 W zakresie wymagań Załącznika VI do Konwencji MARPOL 73/78:
.1 wykaz urządzeń zawierających substancje zubożające warstwę ozonową;
.2 dokumentacja urządzeń ochrony środowiska:
22

– dokumentacja systemu oczyszczania gazów spalinowych z tlenków
siarki (EGCS-SOX);
– instrukcja obsługi próbnika paliwa;
– instrukcja obsługi spalarki.
.3 Kartoteka techniczna;
.4 Książka zapisów parametrów silnika;
.5 Statkowy podręcznik kontroli (OMM);
.6 Plan zgodności z ECA (ECP);
.7 procedura przesyłu dla systemu gromadzenia lotnych związków organicznych;
.8 Plan postępowania z lotnymi związkami organicznymi (VOC);
.9 procedury zmiany paliwa;
.10 Kartoteka uznanej metody.
3.2.10
Dokumentacja rozmieszczenia i mocowania kontenerów:
.1 plan rozmieszczenia i mocowania kontenerów z wykazem osprzętu stałego
i przenośnego;
.2 plan rozmieszczenia gniazd i zaczepów do mocowania kontenerów.
3.2.11
Dokumentacja rozmieszczenia stałego osprzętu do mocowania ładunku:
.1 plan rozmieszczenia gniazd i zaczepów do mocowania ładunku wraz z ich
wykazem.
3.2.12
Dokumentacja dla pomierzania statku:
.1 plan ogólny;
.2 rysunek linii teoretycznych;
.3 tabela rzędnych określająca na poszczególnych wręgach budowlanych szerokość statku na wodnicach i pokładach oraz wysokość pokładów przy burcie
i w płaszczyźnie symetrii statku oraz podająca rzędne zarysu dziobu i rufy;
.4 zład poprzeczny;
.5 zład wzdłużny;
.6 plan zbiorników;
.7 rysunki konstrukcyjne nadbudówek, pokładówek, zrębnic i pokryw lukowych. W przypadku statku o specyficznej konstrukcji zakres wymaganych
rysunków konstrukcyjnych może ulec zwiększeniu;
.8 informacja określająca:
– ogólną liczbę pasażerów;
– liczbę pasażerów w kabinach mających nie więcej niż 8 miejsc sypialnych;
– zanurzenie statku.
3.2.13
Dokumentacja dla określenia wolnej burty:
.1 dane dotyczące wytrzymałości konstrukcyjnej przy zanurzeniu odpowiadającemu wyznaczonej wolnej burcie;
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.2
.3
.4

informacja o stateczności statku nieuszkodzonego oraz o stateczności awaryjnej, jeśli jest wymagana;
podręcznik ładowania, jeśli jest wymagany;
rysunek zawierający dane do wyznaczenia wolnej burty, uwzględniające
następujące elementy:
– drzwi;
– iluminatory i okna;
– luki;
– wentylatory i odpowietrzenia;
– ścieki, ich wloty i odpływy;
– wloty i odpływy wody morskiej w przedziale siłowni bezwachtowej;
– furty odwadniające;
– relingi i nadburcia;
– pomosty komunikacyjne, stałe przejścia, przejścia między pokładami
i środki służące ochronie załogi podczas przemieszczania się na statku;
– osprzęt i urządzenia dla przewozu drewna na pokładzie;
– furty (wrota) dziobowe, rufowe i burtowe.

3.2.14
Dokumentacja dla określenia stateczności i niezatapialności
.1 Odnośnie stateczności – przed rozpoczęciem budowy lub przebudowy statku
– dokumentacja do wglądu:
– plan ogólny;
– plan rozmieszczenia drzwi zewnętrznych, zejściówek i iluminatorów;
– linie teoretyczne, tabele kształtu kadłuba;
– krzywe hydrostatyczne, skala Bonjeana, pantokareny – wydruki obliczeń z wykresami kontrolnymi;
– obliczenia: ramion przechylających od działania wiatru ze schematem
powierzchni nawiewu, kątów zalewania, oblodzenia statku, wpływu
swobodnych powierzchni cieczy na stateczność;
– obliczenia i wykresy dopuszczalnej wartości pionowej współrzędnej
środka masy statku w zależności od zanurzenia lub wyporu;
– plan przedziałów ładunkowych, zbiorników, wraz z ich skalowaniem,
i pokładów;
– plan balastu stałego, jeśli jest przewidziany;
– projektowa informacja o stateczności.
.2 Odnośnie stateczności – po zakończeniu budowy lub przebudowy statku –
dokumentacja do zatwierdzenia i wglądu:
– informacja o stateczności opracowana na podstawie danych z próby
przechyłów;
– protokół z próby przechyłów;
– uaktualniona dokumentacja wymieniona w 3.2.14.1 (oprócz projektowej informacji o stateczności) – jeżeli wprowadzono zmiany;
– plan załadowania ziarna lub innych stałych ładunków masowych przewożonych luzem, jeśli ma to zastosowanie.
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.3

.4

Odnośnie niezatapialności – przed rozpoczęciem budowy lub przebudowy
statku – dokumentacja do uzgodnienia i wglądu:
– dla statków pasażerskich: obliczenia i rysunki związane z podziałem
grodziowym i dopuszczalną długością przedziałów lub z wyznaczeniem wskaźników wymaganego i uzyskanego podziału grodziowego,
odpowiednio do zastosowanych wymagań;
– dla statków towarowych: obliczenia i rysunki związane z wyznaczeniem wskaźników wymaganego i uzyskanego podziału grodziowego;
– obliczenia i wykresy dopuszczalnej wartości pionowej współrzędnej
środka masy statku nieuszkodzonego, która zapewnia spełnienie kryteriów stateczności statku uszkodzonego;
– projektowy plan zabezpieczenia niezatapialności statku;
– projektowa informacja o stateczności i niezatapialności.
Odnośnie niezatapialności – po zakończeniu budowy lub przebudowy statku – dokumentacja do zatwierdzenia i wglądu:
– informacja o stateczności i niezatapialności;
– plan zabezpieczenia niezatapialności;
– uaktualniona dokumentacja wymieniona w 3.2.14.3 (oprócz dwóch
ostatnich pozycji) – jeżeli wprowadzono zmiany.

3.2.15
Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem:
.1 Księga zarządzania bezpieczeństwem;
.2 procedury;
.3 instrukcje (jeśli są przewidziane).
3.2.16
Dokumentacja pomieszczeń załogowych:
.1 plan ogólny statku przedstawiający rozmieszczenie pomieszczeń załogi;
.2 rysunki pomieszczeń przedstawiające:
– lokalizację każdego pomieszczenia i jego przeznaczenie;
– rozmieszczenie mebli i innych urządzeń;
– rodzaj i rozmieszczenie urządzeń wentylacyjnych;
– oświetlenie i ogrzewanie;
– rozmieszczenie urządzeń sanitarnych.
3.2.17
.1

Dokumentacja dotycząca współpracy w zakresie poszukiwania
i ratownictwa morskiego (wymagana dla statku pasażerskiego):
plan współpracy w zakresie operacji poszukiwania i ratownictwa morskiego zawierający:
– postanowienia ogólne;
– dane armatora;
– informację o statku zawierającą:
– dane ogólne;
– plan środków ratunkowych;
– plan ochrony przeciwpożarowej;
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–
–
–
–
–
4
4.1

– plan zabezpieczenia niezatapialności statku;
– dane o środkach łączności alarmowej;
dane ogólne dotyczące poszukiwania i ratownictwa morskiego;
organizację poszukiwania i ratownictwa morskiego oraz sprzęt;
sposób współpracy z mediami;
plan ćwiczeń z zakresu poszukiwania i ratownictwa morskiego;
dane o brzegowych stacjach łączności mogących odbierać sygnały alarmowe i pośredniczyć w ich przekazywaniu.

NADZÓR NAD PRODUKCJĄ WYROBÓW STANOWIĄCYCH
WYPOSAŻENIE KONWENCYJNE STATKÓW
Postanowienia ogólne

4.1.1 Wyroby stanowiące wyposażenie konwencyjne statków mogą być produkowane pod bezpośrednim lub pośrednim nadzorem PRS. Rodzaj nadzoru, który
ma być stosowany, ustala PRS.
4.1.2 W trakcie nadzoru nad produkcją wyroby należy poddać wymaganym próbom i badaniom w wytwórniach lub w uzgodnionych z PRS laboratoriach i stacjach badań.
4.1.3 Wyroby powinny być ocechowane w sposób pozwalający na identyfikację
z dokumentem potwierdzającym, że są wykonane pod nadzorem bezpośrednim
PRS lub że są typu uznanego przez PRS.
4.1.4 W uzasadnionych przypadkach PRS może, w wydawanych w wyniku nadzoru dokumentach, ustalić dla poszczególnych wyrobów specjalne warunki ich
stosowania.
4.1.5 Wszystkie wyroby wyposażenia konwencyjnego instalowane na statkach
powinny być typu uznanego przez PRS lub posiadać odpowiednie certyfikaty zgodności z wymaganiami Dyrektywy Rady 96/98/WE z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie
wyposażenia statków, wraz z poprawkami, zwanej dalej Dyrektywą MED. I tak:
.1 wyroby wyposażenia konwencyjnego określone w Załączniku A.1 do Dyrektywy MED, przeznaczone do umieszczenia na statku konwencyjnym
podnoszącym banderę polską lub statku konwencyjnym podnoszącym
banderę innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej powinny posiadać odpowiednie certyfikaty zgodności z Dyrektywą MED;
.2 wyroby wyposażenia konwencyjnego o których mowa w .1, przeznaczone
do umieszczenia na statku konwencyjnym podnoszącym banderę państwa
nie będącego członkiem Unii Europejskiej powinny być typu uznanego
przez PRS lub posiadać odpowiednie certyfikaty zgodności z Dyrektywą
MED;
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.3

.4

.5

4.2

pozostałe wyroby wyposażenia konwencyjnego, nie wymienione w Załączniku A.1 do Dyrektywy MED, przeznaczone do umieszczenia na statku
konwencyjnym podnoszącym dowolną banderę powinny być typu uznanego przez PRS;
wyroby wyposażenia konwencyjnego, o których mowa w .1, przeznaczone
do umieszczenia na statku pasażerskim uprawiającym żeglugę krajową
i podnoszącym banderę polską lub banderę innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej powinny posiadać odpowiednie certyfikaty zgodności
z Dyrektywą MED;
wyroby wyposażenia konwencyjnego przeznaczone do umieszczenia na
statku nie uprawiającym żeglugi międzynarodowej powinny być typu
uznanego przez PRS.
Nadzór bezpośredni

4.2.1 Nadzór bezpośredni prowadzony jest przez inspektorów PRS na podstawie
zatwierdzonej dokumentacji technicznej oraz konwencji wymienionych w 1.1.2
i przywołanych przez nie rezolucji oraz przepisów i wymagań dodatkowych lub
norm uzgodnionych z PRS. Zakres oględzin, pomiarów i prób dokonywanych
w trakcie nadzoru powinien być zawarty w programie prób i badań, podlegającym
zatwierdzeniu przez Centralę PRS.
4.2.2 Na podstawie przeprowadzonego nadzoru i pozytywnych wyników prób
wyrobów PRS wystawia lub potwierdza następujące dokumenty:
.1 metryki PRS wystawiane na wyroby;
.2 zaświadczenia PRS o przeprowadzonych próbach.
4.2.3 W przypadku seryjnej produkcji wyrobów wytwarzanych pod nadzorem
bezpośrednim, PRS może zastąpić go nadzorem pośrednim, pod warunkiem osiągnięcia przez wytwórnię wysokiego i powtarzalnego poziomu jakości produkcji
seryjnej. Tryb i zakres nadzoru pośredniego ustala PRS.
4.3

Nadzór pośredni

4.3.1 Nadzór pośredni nad produkcją wyrobów, na które PRS wystawił Świadectwo uznania typu wyrobu, prowadzony jest przez producenta na podstawie zatwierdzonej przez PRS dokumentacji technicznej.
4.3.2 Warunkiem wydania przez PRS Świadectwa uznania typu wyrobu dla urządzeń nowych i istniejących jest:
.1 zatwierdzenie przez PRS dokumentacji technicznej wyrobu;
.2 zatwierdzenie przez PRS programu prób typu wyrobu;
.3 inspekcja przeprowadzona przez PRS u producenta;
.4 pozytywny wynik prób.
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4.3.3 Próby należy przeprowadzać według zatwierdzonego programu w laboratorium producenta lub w innym laboratorium uznanym przez PRS. PRS może
uznać wyniki prób przeprowadzonych bez nadzoru PRS w laboratorium uznanym
przez Administrację.
4.3.4 Każdy egzemplarz wyrobu uznanego typu powinien mieć zaświadczenie
producenta stwierdzające jego zgodność z typem określonym w Świadectwie uznania typu wyrobu oraz zawierać dane pozwalające na identyfikację wyrobu z wystawionym dla niego dokumentem.
4.3.5 PRS zamieszcza wykazy uznanych typów wyrobów na stronie internetowej
www.prs.pl.
4.3.6 Świadectwo uznania typu wyrobu może być unieważnione, a wyrób skreślony z wykazu typów wyrobów uznanych przez PRS w przypadku:
.1 niezadowalających wyników eksploatacyjnych;
.2 zmian konstrukcyjnych lub materiałowych dokonanych bez uzgodnienia
z PRS;
.3 zmiany w przepisach lub trybie uznawania.
5
5.1

UZNAWANIE STACJI BADAŃ, LABORATORIÓW, FIRM
SERWISOWYCH, ZAKŁADÓW REMONTU I KONSERWACJI
Postanowienia ogólne

5.1.1 PRS może uznać stacje badań, laboratoria, firmy serwisowe oraz zakłady
remontu i konserwacji za kompetentne do wykonywania określonych usług, mieszczących się w zakresie działalności nadzorczej PRS, na potwierdzenie czego wydaje Świadectwo uznania.
5.1.2 Jeżeli podmioty wymienione w 5.1.1 świadczą usługi, których rezultaty
mogą być wykorzystane przez inspektora PRS przy podejmowaniu decyzji o wystawieniu certyfikatów konwencyjnych, to ich uznanie przez PRS odbywa się
zgodnie z procedurą podaną w wydanej przez PRS Publikacji Nr 51/P – Zasady
uznawania firm serwisowych.
5.1.3 Jeżeli rezultaty usług świadczonych przez podmioty wymienione w 5.1.1 nie
mają bezpośredniego wpływu na decyzję inspektora PRS przy podejmowaniu decyzji o wydaniu certyfikatów konwencyjnych, to ich uznanie przez PRS odbywa się
zgodnie z procedurą zawartą w wydanej przez PRS Publikacji Nr 14/I – Zasady
uznawania stacji badań oraz zakładów remontu i konserwacji.
5.1.4 Procedura uznawania firmy serwisowej, określona w 5.1.2 i 5.1.3, może
być połączona z certyfikacją systemu jakości przez PRS.
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5.1.5 Podstawowymi warunkami uznania wyżej określonych podmiotów jest
posiadanie przez nie:
.1 personelu o odpowiednich kwalifikacjach;
.2 odpowiednich przyrządów pomiarowych, maszyn i urządzeń, przy pomocy
których dokonywane są próby i badania, mających ważne świadectwa legalizacji;
.3 odpowiednich technologii stosowanych w procesach remontu, konserwacji
lub produkcji;
.4 odpowiedniego systemu nadzoru nad wykonywanymi pracami i ich jakością.
5.1.6 Świadectwo uznania wydawane przez PRS ma termin ważności do trzech
lat. PRS zastrzega sobie prawo przeprowadzenia inspekcji uznanych podmiotów
w połowie okresu ważności Świadectwa uznania.
5.1.7 PRS może ograniczyć, zawiesić lub cofnąć nadane uprawnienia w przypadku stwierdzenia znacznych nieprawidłowości w działaniu firmy.
5.1.8 PRS publikuje okresowo wykaz uznanych stacji badań, laboratoriów, firm
serwisowych oraz zakładów remontu i konserwacji.
5.1.9 W przypadku gdy firma serwisowa posiada wyłącznie Świadectwo uznania
wydane przez Administrację, PRS może ją uznać jednorazowo po sprawdzeniu
spełnienia warunków podanych w 5.1.5.
6

PROCEDURA ZMIANY BANDERY (wg rez. A.997(25) i A.1020(26)
oraz IACS PR No. 28)

6.1 Gdy statek zmienia banderę, certyfikaty tracą ważność. Nowe certyfikaty
mogą być wystawione dopiero po stwierdzeniu, że statek jest w stanie zadowalającym i że nie dokonano żadnych nieuprawnionych zmian dotyczących jego konstrukcji, urządzeń maszynowni i wyposażenia.
6.2 Na życzenie Administracji państwa nowej bandery, Administracja państwa
bandery, którą statek podnosił do tej pory, ma obowiązek przekazać jej, tak szybko
jak to możliwe, kopie certyfikatów, które były do tej pory na statku oraz, jeśli są
dostępne, kopie odpowiednich wykazów wyposażenia i sprawozdań z przeglądów,
takich jak Wykaz wyposażenia bezpieczeństwa oraz Warunki określania wolnej burty.
6.3 Jeżeli w wyniku przeglądów okaże się, że statek jest w dobrym stanie i nie
dokonano żadnych nieuprawnionych zmian, to w celu zachowania zharmonizowanego systemu przeglądów można wydać nowe certyfikaty z tą samą datą ważności
co poprzednie – ważne przed zmianą bandery.
6.4 Jeśli państwo bandery nie jest Stroną Protokołu 1988 dotyczącego Konwencji SOLAS i /lub Protokołu 1988 dotyczącego Konwencji o liniach ładunkowych,
to należy przestrzegać wymagań SOLAS 1974, prawidło I/14 i/lub wymagań LL
1966, artykuł 14.
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6.5 Jeśli państwo bandery jest Stroną Protokołu 1988 dotyczącego Konwencji
SOLAS i /lub Protokołu 1988 dotyczącego Konwencji o liniach ładunkowych, to
należy przestrzegać wytycznych dotyczących przeglądów w zharmonizowanym
systemie przeglądów i certyfikacji (rez. A.997(25)).
6.6 Przeglądy przeprowadzane dla potrzeb zmiany bandery w terminie poza
6-miesięcznym przedziałem czasu przewidzianym dla przeglądów okresowych,
dotyczących danego certyfikatu wydanego przez lub w imieniu Administracji państwa poprzedniej bandery, uważa się za przeglądy dodatkowe, które są przeprowadzane jedynie dla celów zmiany bandery. Przeglądy te nie zastępują tych wymaganych w zharmonizowanym systemie przeglądów.
6.7 W dokumentach konwencyjnych (Informacja o stateczności, SOPEP itp.)
oraz na łodziach ratunkowych, tratwach, kołach ratunkowych itp. należy wprowadzić
informację o nowej banderze, porcie macierzystym i nazwie statku.
6.8 Jeżeli procedura zmiany bandery jest przeprowadzana poza terminem przewidzianym w zharmonizowanym systemie przeglądów w celu wydania nowych
certyfikatów, które mają być wydane przez lub w imieniu Administracji państwa
nowej bandery, to zakres przeglądów dla wydania podstawowych certyfikatów
konwencyjnych powinien być następujący:
.1 SOLAS – Certyfikat bezpieczeństwa konstrukcji: przegląd roczny;
.2 SOLAS – Certyfikat bezpieczeństwa radiowego: przegląd odnowieniowy
/okresowy;
.3 SOLAS – Certyfikat bezpieczeństwa wyposażenia 1 : przegląd roczny;
.4 SOLAS – Certyfikat bezpieczeństwa statku pasażerskiego: wg p. 3. + środki
ratunkowe i sprzęt przeciwpożarowy oraz wg p. 2;
.5 LL: przegląd roczny;
.6 MARPOL, Załącznik I: przegląd roczny;
.7 MARPOL Załącznik IV: przegląd odnowieniowy;
.8 MARPOL Załącznik VI: przegląd roczny;
.9 Certyfikaty zdolności do przewozu niebezpiecznych chemikaliów/gazów skroplonych luzem: przegląd roczny;
.10 ISM: zgodnie z Kodeksem ISM: p. 14.4 ;
.11 ISPS: zgodnie z Kodeksem ISPS: p. A.19.4.2.
6.9 Dla wydania innych certyfikatów, nie wymienionych powyżej, przeprowadza
się przegląd w zakresie co najmniej odpowiedniego przeglądu rocznego.
1

Przy przejściu ze zharmonizowanego systemu przeglądów (HSSC) na system niezharmonizowany
(non-HSSC) obowiązuje następująca zasada:
a) Jeżeli zmiana flagi odbywa się w okresie do 2 lat od przeprowadzenia przeglądu zasadniczego/ostatniego odnowieniowego, należy przeprowadzić przegląd roczny.
b) Jeżeli zmiana flagi odbywa się po upływie 2 lat od przeprowadzenia przeglądu zasadniczego/ostatniego odnowieniowego, należy przeprowadzić przegląd odnowieniowy.
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6.10 Jeżeli daty przeglądów przeprowadzanych dla wydania nowych certyfikatów przez lub w imieniu Administracji państwa nowej bandery mieszczą się
w 6-miesięcznym przedziale czasu przewidzianym dla przeglądów, to przeprowadza się odpowiedni przegląd odnowieniowy/okresowy/roczny.
Tam, gdzie to uzasadnione, należy unikać obciążania armatora obowiązkiem
przeprowadzania takich przeglądów, jak np. przegląd odnowieniowy w doku w celu
wydania Certyfikatu bezpieczeństwa konstrukcji statku towarowego itp.
6.11 Przeglądy przeprowadzane w okresie 3 miesięcy przed zmianą bandery
mogą zostać zaakceptowane przez Administrację państwa nowej bandery, z wyjątkiem przeglądu dla wydania Certyfikatu bezpieczeństwa radiowego.
6.12
Jeżeli PRS nie był upoważniony przez Administrację państwa poprzedniej
bandery do przeprowadzania przeglądów i/lub wydawania certyfikatów, albo jeżeli
Administracja państwa poprzedniej bandery nie była Stroną stosownej konwencji,
to przeprowadza się odpowiednie przeglądy wstępne/odnowieniowe w celu wydania Certyfikatu bezpieczeństwa radiowego, Certyfikatu bezpieczeństwa wyposażenia i Certyfikatu bezpieczeństwa statku pasażerskiego wg SOLAS, certyfikatów wg
LL66, MARPOL – Załącznik I, MARPOL – Załącznik IV, MARPOL – Załącznik VI
oraz Certyfikatów zdolności do przewozu niebezpiecznych chemikaliów/gazów
skroplonych luzem/NLS.
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1.1

POSTANOWIENIA OGÓLNE
Wytyczne dotyczące przeglądów konwencyjnych zbieżnych w czasie
z klasyfikacyjnymi – Rezolucja A.997(25)

1.1.1 Jeżeli terminy przeglądów konwencyjnych są zbieżne z terminami przeglądów
klasyfikacyjnych rocznego i pośredniego, zakres przeglądów konwencyjnych może
zostać zmniejszony o zagadnienia objęte przeglądami klasyfikacyjnymi; dotyczy to
zagadnień wymienionych w następujących punktach niniejszego Suplementu:
.1 Przegląd roczny:
– wolna burta – 6.2.2;
– kadłub – 3.2.2.1 do 3.2.2.6;
– urządzenia maszynowe i elektryczne – 3.2.2.7 do 3.2.2.25, oprócz 3.2.2.17;
– sprzęt przeciwpożarowy – 2.2.2.1 do 2.2.2.9 (wymagania dotyczące sprzętu przeciwpożarowego zawarte są w Części VIII – Sprzęt pożarniczy
i sprzęt ucieczkowy);
– wymagania dodatkowe dla zbiornikowców olejowych (pokładowe instalacje pianowe i instalacja gazu obojętnego, urządzenia sterowe, kadłub, urządzenia maszynowe) – 2.2.3 i 3.2.3;
– wymagania dodatkowe dla chemikaliowców (urządzenia sterowe, konstrukcja, wyposażenie, osprzęt, zastosowane rozwiązania i materiały) –
3.2.4.1 i 11.2.2.1 do 11.2.2.18;
– wymagania dodatkowe dla gazowców (urządzenia sterowe, konstrukcja,
wyposażenie, osprzęt, zastosowane rozwiązania i materiały) – 3.2.4.1
i 13.2.2.1 do 13.2.2.29, oprócz 13.2.2.25 (wyposażenie strażackie).
.2 Przegląd pośredni: wymagania zawarte w 1.1.1.1 oraz
– zbiorniki balastowe i pomieszczenia ładunkowe – 3.3.2;
– wymagania dodatkowe dla zbiornikowców olejowych (instalacje rurociągów i zbiorniki ładunkowe oraz obwody elektryczne w rejonach niebezpiecznych) – 3.3.3.1 do 3.3.3.3;
– wymagania dodatkowe dla chemikaliowców (urządzenia sterowe, konstrukcja, wyposażenie, osprzęt, zastosowane rozwiązania i materiały) –
3.3.4 oraz 11.3.2.2 do 11.3.2.6;
– wymagania dodatkowe dla gazowców (urządzenia sterowe, konstrukcja,
wyposażenie, osprzęt, zastosowane rozwiązania i materiały) – 3.3.4
i 13.3.2.2 do 13.3.2.5.
2

2.1

PRZEGLĄDY ZWIĄZANE Z CERTYFIKATEM BEZPIECZEŃSTWA
WYPOSAŻENIA STATKU TOWAROWEGO (wg rez. A.997(25)
i A.1020(26))
Przegląd wstępny

2.1.1 Przegląd dokumentacji technicznej określającej wymagania dla środków
i urządzeń ratunkowych oraz innego wyposażenia statków towarowych obejmuje:
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.1

sprawdzenie dokumentacji dotyczącej rozmieszczenia pomp pożarowych,
rurociągów instalacji wodnohydrantowej, hydrantów, węży pożarniczych
i prądownic oraz międzynarodowego łącznika lądowego (SOLAS 74/00
praw. II-2/10.2 i 10.4.4 oraz Kodeks FSS rozdz. 2 i 12);
.2 sprawdzenie dokumentacji określającej wymagania, wykaz i rozmieszczenie gaśnic (SOLAS 74/00 praw. II-2/10.3) (SOLAS 74/88 praw. II-2/6);
.3 sprawdzenie dokumentacji określającej wymagania, wykaz i rozmieszczenie
wyposażenia strażackiego i awaryjnych ucieczkowych aparatów oddechowych – EEBD (SOLAS 74/00 praw. II-2/10.10, 13.3.4 i 13.4.3; Kodeks FSS
rozdz. 3) (SOLAS 74/88 praw. II-2/17) (Kodeks BCH rozdz. III część E);
.4 sprawdzenie planów rozmieszczenia instalacji gaśniczych w przedziałach
maszynowych (SOLAS 74/00 praw. II-2/10.4 i 10.5 (oprócz 10.5.5); Kodeks FSS rozdz. 5, 6 i 7) (SOLAS 74/88 praw. II-2/7);
.5 sprawdzenie planów rozmieszczenia specjalnych rozwiązań w przedziałach
maszynowych (SOLAS 74/00 praw. II-2/5.2, 8.3 i 9.5) (SOLAS 74/88 praw.
II-2/11);
.6 sprawdzenie poprawności wyposażenia statku w stałą instalację wykrywania
i sygnalizacji pożaru dla przedziałów maszynowych oraz okresowo bezwachtowych przedziałów maszynowych (SOLAS 74/00 praw. II-2/7.2, 7.3 i 7.4)
(SOLAS 74/88 praw. II-2/13 i 14);
.7 sprawdzenie poprawności wyposażenia statku w stałą instalację wykrywania
i sygnalizacji pożaru oraz/lub w instalację tryskaczową, instalację wykrywania i sygnalizacji pożaru w pomieszczeniach mieszkalnych i służbowych oraz
na stanowiskach sterowania mechanizmami napędowymi (SOLAS 74/00 praw.
II-2/7.2, 7.3, 7.5.5, 7.7 i 10.6.2; Kodeks FSS rozdz. 8 i 9) (SOLAS 74/88 praw.
II-2/52);
.8 sprawdzenie poprawności wyposażenia statku w instalacje gaśnicze dla magazynków farb i/lub pomieszczeń z cieczami palnymi oraz pomieszczeń
mieszkalnych i służbowych wyposażonych w urządzenia kuchenne do gotowania w tłuszczu (SOLAS 74/00 praw. II-2/10.6.3 i 10.6.4; Kodeks FSS
rozdz. 5 i 7) (SOLAS 74/88 praw. II-2/18.7) (Kodeks BCH rozdz. III część E);
.9 sprawdzenie planu rozmieszczenia urządzenia zdalnego sterowania zamykaniem zaworów paliwa ciekłego, oleju smarowego i innych olejów łatwo zapalnych (SOLAS 74/00 praw. II-2/4.2.2.3.4) (SOLAS 74/88 praw. II-2/15.2.5);
.10 sprawdzenie planów ochrony przeciwpożarowej w pomieszczeniach ładunkowych dla ładunku zwykłego i dla towarów niebezpiecznych (SOLAS
74/00 praw. II-2/10.7 i 19) (SOLAS 74/88 praw. II-2/53 i 54);
.11 sprawdzenie planów ochrony przeciwpożarowej w pomieszczeniach samochodowych, pomieszczeniach kategorii specjalnej i pomieszczeniach ro-ro
(SOLAS 74/00 praw. II-2/20 (oprócz 20.2.2 i 20.5); Kodeks FSS rozdz. 5, 6,
7, 9 i 10) (SOLAS 74/88 praw. II-2/37, 38 i 53);
.11 bis sprawdzenie dokumentacji dotyczącej widzialności z mostka nawigacyjnego (SOLAS 74/00, praw. V/22);
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.12 sprawdzenie planów specjalnego wyposażenia dla śmigłowca (SOLAS
74/00 praw. II-2/18) (SOLAS 74/88 praw. II-2/18.8);
.13 sprawdzenie dokumentacji określającej specjalne wymagania dla statków
przewożących towary niebezpieczne, jeśli ma to zastosowanie, w tym zasilanie wodą, urządzenia i instalacje elektryczne, instalację wykrywania pożaru,
wentylacyjną, instalację zęzową, środki ochrony osobistej i wodną instalację
zraszającą (SOLAS 74/00 praw. II-2/19 (oprócz 19.3.8, 19.3.10 i 19.4); Kodeks FSS rozdz. 9 i 10) (SOLAS 74/88 praw. II-2/54);
.14 sprawdzenie planów rozmieszczenia i dostępu do jednostek ratunkowych
i łodzi ratowniczych oraz tam, gdzie ma to zastosowanie, morskiego systemu ewakuacji (SOLAS 74/00 praw. III/11 do 16, 31 i 33);
.15 sprawdzenie dokumentacji dotyczącej jednostek ratunkowych łącznie z ich
wyposażeniem, urządzeniami do wsiadania do jednostek ratunkowych oraz
do opuszczania ich na wodę i podnoszenia (SOLAS 74/96 praw. III/16, 31,
32, 33; Kodeks LSA punkty 3.2, 4.1 do 4.9, 6.1 i 6.2);
.16 sprawdzenie dokumentacji dotyczącej łodzi ratowniczych łącznie z ich wyposażeniem, urządzeniami do wodowania i podnoszenia oraz ich rozmieszczeniem (SOLAS 74/00 praw. III/17 i 31; Kodeks LSA punkty 5.1 i 6.1);
.17 sprawdzenie dokumentacji określającej wykaz, typy i rozmieszczenie radiotelefonów VHF do łączności dwukierunkowej i transponderów radarowych (SOLAS 74/00 praw. III/6);
.18 sprawdzenie dokumentacji określającej wykaz, typy i rozmieszczenie rakiet
do wzywania pomocy i wyrzutni linki ratunkowej oraz środków łączności
wewnętrznej i systemu alarmu ogólnego (SOLAS 74/00 praw. II-2/12.1
i 12.2 oraz praw. III/6 i 18; Kodeks LSA punkty 3.1, 7.1 i 7.2);
.19 sprawdzenie dokumentacji określającej wymagania, wykaz i plan rozmieszczenia kół ratunkowych, łącznie z tymi wyposażonymi w samoczynnie zapalające się pławki świetlne, samoczynnie uruchamiające się pławki dymne
i pływające linki ratunkowe, a ponadto pasów ratunkowych, kombinezonów
ratunkowych, kombinezonów ochronnych i środków ochrony cieplnej (SOLAS 74/00 praw. III/7 i 32; Kodeks LSA punkty 2.1 do 2.5 i 3.1 do 3.3);
.20 sprawdzenie planów oświetlenia miejsc zbiórek, miejsc wsiadania do jednostek ratunkowych, korytarzy, klatek schodowych i wyjść awaryjnych zapewniających dostęp do miejsc zbiórek i wsiadania do jednostek ratunkowych, z uwzględnieniem zasilania tego oświetlenia z awaryjnego źródła
energii (SOLAS 74/88 praw. II-1/43 i III/11);
.21 sprawdzenie planów rozmieszczenia i wykazu latarń sygnałowo-pozycyjnych, znaków sygnałowych oraz akustycznych środków i urządzeń sygnałowych (COLREG praw. 20 do 24, 27 do 30 i 33);
.22 sprawdzenie dokumentacji określającej rozplanowanie stanowisk roboczych oraz rozmieszczenie urządzeń i systemów nawigacyjnych na mostku
(SOLAS 74/00 praw. V/15 i 19);
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.23 sprawdzenie dokumentacji określającej wykaz i poprawność wyposażenia
statku w następujące, mające zastosowanie urządzenia nawigacyjne: lampę
do sygnalizacji dziennej, kompas magnetyczny, urządzenie do przekazywania kursu, kompas żyroskopowy, powtarzacze kompasu żyroskopowego,
radar(y), system automatycznej identyfikacji (AIS), urządzenie do elektronicznego nakreślania, urządzenie(a) do automatycznego śledzenia lub urządzenie(a) do automatycznego nakreślania radarowego, echosondę, wskaźnik prędkości i przebytej drogi, wskaźnik położenia steru, wskaźnik liczby
obrotów każdej śruby, wskaźnik skoku i rodzaju pracy śrub nastawnych,
wskaźnik szybkości zwrotu statku, urządzenie do sterowania wg kursu lub
wg profilu (autopilot), odbiornik światowego satelitarnego systemu określania pozycji GNSS, system radionawigacji naziemnej oraz system odbioru i wzmacniania dźwięków, środki łączności z awaryjnym stanowiskiem
sterowania, system obrazowania map elektronicznych i informacji nawigacyjnej (ECDIS) oraz jego urządzenie rezerwowe, namiernik optyczny lub
inne urządzenie pozwalające na dokonywanie namiarów w zakresie 360º
oraz środki zapewniające ciągłą korekcję kursu i namiaru magnetycznego
(SOLAS 74/00 praw. V/19);
.24 sprawdzenie dokumentacji określającej poprawność wyposażenia statku
w rejestrator danych z podróży (VDR) (SOLAS 74/00 praw. V/20);
.24 bis sprawdzenie dokumentacji określającej poprawność wyposażenia statku
w system dalekosiężnej identyfikacji i śledzenia statków (SOLAS 04, praw.
V/19-1);
.25 sprawdzenie dokumentacji zawierającej wykaz i wymagania techniczne dla
drabinek pilota i urządzeń do przyjmowania/zdawania pilota (SOLAS 74/88
praw. V/23).
2.1.2 Sprawdzenie dokumentacji technicznej dotyczącej środków i urządzeń
ratunkowych oraz innego wyposażenia statków towarowych w zakresie spełnienia
wymagań dodatkowych dla zbiornikowców olejowych obejmuje:
.1 sprawdzenie planów ochrony zbiorników ładunkowych (SOLAS 74/00
praw. II-2/4.5.3, 4.5.5 do 4.5.7 i 10.8; Kodeks FSS rozdz. 14 i 15) (SOLAS
74/88 praw. II-2/60 i 62) oraz
.2 sprawdzenie planów ochrony pompowni ładunkowych (SOLAS 74/00 praw.
II-2/4.5.10 i 10.9) (SOLAS 74/88 praw. II-2/63).
2.1.3 Przegląd środków i urządzeń ratunkowych oraz innego wyposażenia statków towarowych podczas budowy statku i po zakończeniu montażu obejmuje:
.1 oględziny pomp pożarowych i instalacji wodnohydrantowej oraz sprawdzenie rozmieszczenia hydrantów, węży pożarniczych, prądownic i międzynarodowego łącznika lądowego oraz sprawdzenie, czy każda pompa
pożarowa, z awaryjną pompą pożarową włącznie, może być uruchamiana
oddzielnie, tak aby z dwóch różnych hydrantów umiejscowionych w dowolnej części statku podawane były jednocześnie dwa prądy wody, przy
zachowaniu wymaganego ciśnienia w instalacji wodnohydrantowej (SOLAS 74/88 praw. II-2/4 i 19);
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.2

sprawdzenie rozmieszczenia i poprawności wyposażenia statku w gaśnice
(SOLAS 74/00 praw. II-2/10.3; Kodeks FSS rozdz. 4) (SOLAS 74/88 praw.
II-2/17);
.3 sprawdzenie wyposażenia strażackiego i awaryjnych ucieczkowych aparatów oddechowych – EEBD (SOLAS 74/00 praw. II-2/10.10; Kodeks FSS
rozdz. 3) (SOLAS 74/88 praw. II-2/17) (Kodeks BCH, rozdz. III część E);
.4 sprawdzenie gotowości eksploatacyjnej i utrzymania instalacji gaśniczych
(SOLAS 74/00 praw. II-2/14.1) (SOLAS 74/88 praw. II-2/21);
.5 oględziny stałych instalacji gaśniczych w przedziałach maszynowych, pomieszczeniach ładunkowych, samochodowych, kategorii specjalnej i ro-ro
tam, gdzie ma to zastosowanie, oraz sprawdzenie, czy próby przeprowadzone
po ich zainstalowaniu zakończone zostały z wynikiem zadowalającym oraz
czy mechanizmy ich uruchamiania zostały wyraźnie oznakowane (SOLAS
74/00 praw. II-2/10.4, 10.5, 10.7 i 20.6.1; Kodeks FSS rozdz. 5 do 7) (SOLAS
74/88 praw. II-2/7 i 53);
.6 oględziny instalacji gaśniczych i specjalnych rozwiązań w przedziałach maszynowych i sprawdzenie, na ile jest to praktycznie wykonalne i uzasadnione,
poprawności działania urządzeń zdalnego sterowania przeznaczonych do
otwierania i zamykania świetlików, wypuszczania dymu, zamykania otworów
kominowych i wentylacyjnych, zamykania drzwi z napędem mechanicznym
i innych, zatrzymywania wentylatorów obsługujących siłownię i wentylatorów
kotłów (nawiewowych, wyciągowych) oraz zatrzymywania pomp paliwowych
i innych pomp tłoczących ciecze łatwopalne (SOLAS 74/00 praw. II-2/5.2, 8.3,
9.5 i 10.5) (SOLAS 74/88 praw. II-2/7 i 11);
.7 oględziny instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru oraz automatycznej instalacji tryskaczowej wykrywania i sygnalizacji pożaru i stwierdzenie, czy
próby przeprowadzone po jej zainstalowaniu zakończone zostały z wynikiem
zadowalającym (SOLAS 74/00 praw. II-2/7.2, 7.3, 7.4, 7.5.1, 7.5.5, 19.3.3
i 20.4; Kodeks FSS rozdz. 9) (SOLAS 74/88 praw. II-2/11, 13, 14, 53 i 54);
.8 oględziny instalacji gaśniczych w magazynkach farb i/lub pomieszczeniach
z cieczami palnymi, w pomieszczeniach służbowych i mieszkalnych wyposażonych w urządzenia do gotowania w tłuszczu oraz sprawdzenie, czy próby przeprowadzone po ich zainstalowaniu zakończone zostały z wynikiem
zadowalającym oraz czy mechanizmy ich uruchamiania zostały wyraźnie
oznakowane (SOLAS 74/00 praw. II-2/10.6.3 i 10.6.4; Kodeks FSS rozdz. 4
do 7) (SOLAS 74/88 praw. II-2/18.7) (Kodeks BCH, rozdz. III część E);
.9 oględziny urządzenia zdalnego sterowania zamykaniem zaworów paliwa ciekłego, oleju smarowego i innych olejów łatwo zapalnych oraz sprawdzenie, na
ile jest to praktycznie wykonalne i uzasadnione, poprawności działania urządzeń zdalnego sterowania zamykaniem zaworów umieszczonych na zbiornikach zawierających paliwo ciekłe, olej smarowy i inne oleje łatwo zapalne
(SOLAS 74/00 praw. II-2/4.2.2.3.4) (SOLAS 74/88 praw. II-2/15.2.5);
.10 oględziny zabezpieczeń przeciwpożarowych w pomieszczeniach ładunkowych, samochodowych i ro-ro oraz sprawdzenie, na ile jest to praktycznie
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.11

.12
.13
.14

.15

.16

.17
.18

wykonalne i uzasadnione, poprawności działania środków do zamykania
wszelkiego rodzaju otworów (SOLAS 74/00 praw. II-2/10.7, 20.2.1, 20.3
i 20.6.2) (SOLAS 74/88 praw. II-2/53);
oględziny, jeśli ma to zastosowanie, specjalnych rozwiązań do przewozu
towarów niebezpiecznych, łącznie ze sprawdzeniem urządzeń i instalacji
elektrycznych, wentylacyjnych, izolacji przegród pożarowych oraz sprawdzenie poprawności wyposażenia statku w ubrania ochronne i gaśnice przenośne i przeprowadzenie prób instalacji doprowadzających wodę, instalacji
zęzowej oraz wszelkich instalacji zraszających (SOLAS 74/00 praw. II-2/19
(oprócz 19.3.8, 19.3.10 i 19.4); Kodeks FSS rozdz. 9 i 10) (SOLAS 74/88
praw. II-2/54);
sprawdzenie rozmieszczenia i poprawności wyposażenia statku w jednostki
ratunkowe, morskie systemy ewakuacji i łodzie ratownicze (SOLAS 74/88
praw. III/11 do 16 i 31; Kodeks LSA punkt 6.2);
próba uruchamiania co najmniej 50% ogólnej liczby morskich systemów
ewakuacji po ich zainstalowaniu (Kodeks LSA punkt 6.2.2.2);
oględziny każdej jednostki ratunkowej łącznie z jej wyposażeniem. Sprawdzenie, że tratwy ratunkowe, które mogą być w łatwy sposób przemieszczane z burty na burtę, ważą mniej niż po 185 kg (SOLAS 74/88 praw.
III/31; Kodeks LSA punkty 2.5, 3.1 do 3.3 i 4.1 do 4.9) (SOLAS 74/00 praw.
III/31.1);
oględziny miejsc wsiadania do każdej jednostki ratunkowej oraz przeprowadzenie prób wszystkich urządzeń do opuszczania jednostek ratunkowych
na wodę, łącznie z próbą przeciążeniową, próbą dla ustalenia prędkości
opuszczania i próbą opuszczania każdej jednostki ratunkowej na wodę ze
statku przy jego najmniejszym zanurzeniu i tam, gdzie ma to zastosowanie,
próbą opuszczania przy ruchu naprzód z prędkością 5 węzłów oraz próbą
podnoszenia każdej jednostki ratunkowej (SOLAS 74/00 praw. III/11, 12,
13, 16, 31 i 33; Kodeks LSA punkt 6.1);
oględziny miejsc wsiadania do każdego morskiego urządzenia ewakuacji,
tam, gdzie ma to zastosowanie, urządzeń do wodowania, łącznie ze sprawdzeniem czy w burcie statku nie ma żadnych otworów pomiędzy miejscem
zbiórki a wodnicą, sprawdzenie odległości do śruby statku i odległości do
innych środków ratunkowych oraz czy ustawienie morskich systemów
ewakuacji jest takie, że zapewniona jest ochrona przed narażeniem na
uszkodzenia w warunkach sztormowych, na ile jest to praktycznie wykonalne (SOLAS 74/00 praw. III/15; Kodeks LSA punkt 6.2);
oględziny każdej łodzi ratowniczej łącznie z jej wyposażeniem. Sprawdzenie,
że pneumatyczne łodzie ratownicze są ustawione w stanie pełnego nadmuchania (SOLAS 74/88 praw. III/14 i 31; Kodeks LSA punkty 2.5, 5.1 i 6.1);
oględziny urządzeń do wodowania i podnoszenia każdej łodzi ratowniczej
i próby każdego urządzenia do wodowania i podnoszenia, łącznie z próbą
przeciążeniową, próbą dla ustalenia prędkości opuszczania i podnoszenia,
w celu sprawdzenia, czy każda łódź ratownicza może być opuszczana na
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wodę i podnoszona ze statku przy jego najmniejszym zanurzeniu, oraz próbą opuszczania przy ruchu naprzód z prędkością 5 węzłów (SOLAS 74/88
praw. III/14, 17 i 31; Kodeks LSA punkt 6.1);
sprawdzenie, czy silniki wszystkich łodzi ratowniczych i ratunkowych dają
się uruchomić i poprawnie pracują na biegu naprzód i wstecz (SOLAS
74/00 praw. III/19);
sprawdzenie, czy w pobliżu lub bezpośrednio na jednostkach ratunkowych
i elementach sterujących urządzeń do ich opuszczania na wodę umieszczono wywieszki lub napisy informacyjne i ostrzegawcze (SOLAS 74/88 praw.
III/9 i 20);
sprawdzenie, czy statek jest wyposażony w odpowiednie przenośne środki
łączności (jeżeli są wymagane), radiotelefony przenośne VHF do łączności
dwukierunkowej i transpondery radarowe i czy są one właściwie przechowywane oraz sprawdzenie tych urządzeń w działaniu (SOLAS 74/88 praw.
II-2/12.2 i III/6);
sprawdzenie, czy statek jest wyposażony w rakiety i pochodnie do wzywania pomocy oraz wyrzutnię linki ratunkowej, stacjonarne środki łączności
(jeśli są przewidziane) i instalację alarmu ogólnego oraz sprawdzenie tych
urządzeń w działaniu (SOLAS 74/00 praw. III/6 i 18; Kodeks LSA części
3.1, 7.1 i 7.2);
sprawdzenie, czy statek jest wyposażony w odpowiednie koła ratunkowe
(łącznie z tymi wyposażonymi w samoczynnie zapalające się pławki świetlne, samoczynnie uruchamiające się pławki dymne i pływające linki ratunkowe), pasy ratunkowe, kombinezony ratunkowe i środki ochrony cieplnej
oraz czy wyposażenie to jest właściwie rozmieszczone i przechowywane
(SOLAS 74/00 praw. III/7 i 32 do 37; Kodeks LSA punkty 2.1, 2.5 i 3.3);
sprawdzenie oświetlenia miejsc zbiórek i wsiadania do jednostek ratunkowych, korytarzy, klatek schodowych i wyjść awaryjnych zapewniających
dostęp do miejsc zbiórek i wsiadania do jednostek ratunkowych, także podczas zasilania tego oświetlenia z awaryjnego źródła zasilania (SOLAS 74/88
praw. II-1/43 i III/11);
sprawdzenie, czy statek jest wyposażony w wymagane latarnie sygnałowonawigacyjne, znaki nawigacyjne oraz akustyczne środki i urządzenia sygnałowe i czy urządzenia te są właściwie rozmieszczone oraz sprawdzenie
tych urządzeń w działaniu tam, gdzie jest to uzasadnione (COLREG, praw.
20 do 24, 27 do 30 i 33);
sprawdzenie, czy zachowana jest minimalna bezpieczna odległość zainstalowanego na stałe wyposażenia elektrycznego od głównego i sterowego
kompasu magnetycznego (SOLAS 74/00 praw. V/17 i 19);
sprawdzenie kompatybilności elektromagnetycznej wyposażenia elektrycznego i elektronicznego zainstalowanego na mostku lub w jego pobliżu
(SOLAS 74/00 praw. V/17);
sprawdzenie stanu technicznego i poprawności działania następujących, mających zastosowanie urządzeń nawigacyjnych (SOLAS 74/00 praw. V/19):

– kompasu magnetycznego, łącznie ze sprawdzeniem jego posadowienia,
zawiesia kardanowego, namiernika i oświetlenia (SOLAS 74/00 praw.
V/19);
– map nawigacyjnych oraz publikacji nautycznych niezbędnych dla zaplanowanej podróży – sprawdzenie, że są dostępne i aktualne, a jeśli na
statku zamontowano wskaźnik systemu map elektronicznych i informacji nawigacyjnej (ECDIS) – sprawdzenie, że mapy elektroniczne zostały
uaktualnione oraz przewidziano wymagany uaktualniony system rezerwowy (SOLAS 74/00 praw. V/19);
– odbiornika globalnego satelitarnego systemu nawigacyjnego lub systemu radionawigacji naziemnej;
– systemu odbioru i wzmacniania dźwięków, jeżeli mostek nawigacyjny
jest całkowicie zamknięty;
– urządzenia łączności z awaryjnym stanowiskiem sterowym, jeżeli takie
istnieje;
– zapasowego kompasu magnetycznego;
– lampy sygnalizacji dziennej;
– echosondy;
– radaru, łącznie ze sprawdzeniem torów i zabezpieczenia falowodów
i kabli, wskaźnika radarowego, tzn. jego oświetlenia, poprawności działania wszystkich elementów regulacyjnych oraz parametrów funkcjonalnych radaru;
– urządzenia do elektronicznego nakreślania (EPA), urządzenia do automatycznego śledzenia (ATA) lub urządzenia do automatycznego nakreślania radarowego (ARPA), poprzez uruchomienie programu samotestującego, zależnie od tego, które z nich jest zainstalowane;
– urządzenia do pomiaru przebytej drogi i prędkości względem wody
i względem dna;
– urządzenia do przekazywania kursu, dostarczającego informacji o kursie
do radaru, urządzeń do nakreślania systemu automatycznej identyfikacji;
– systemu automatycznej identyfikacji (AIS);
– żyrokompasu łącznie ze sprawdzeniem powtarzalności odczytu głównego
kompasu żyroskopowego przez wszystkie powtarzacze żyroskopowe;
– wskaźnika położenia steru;
– wskaźnika liczby obrotów śruby;
– wskaźnika skoku oraz trybu pracy śrub nastawnych;
– wskaźnika szybkości zwrotu statku;
– urządzenia do sterowania wg kursu lub wg profilu;
.29 sprawdzenie poprawności zamontowania i przeprowadzenie próby działania rejestratora danych z podróży (VDR) (SOLAS 74/00 praw. V/20);
.30 przeprowadzenie corocznej próby dokładności, czasu trwania i możliwości
odzyskania zapisanych danych przez rejestrator danych z podróży (SOLAS
74/00 praw. V/18);
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.31 sprawdzenie widzialności z mostka nawigacyjnego (SOLAS 74/00 praw.
V/22);
.31 bis sprawdzenie, że na statku jest dostępny aktualny raport z testu zgodności
systemu dalekosiężnej identyfikacji i śledzenia statków, (SOLAS 04, praw.
V/19-1);
.32 sprawdzenie, czy statek jest wyposażony w drabinkę pilota lub urządzenie
do przyjęcia pilota na statek i przeprowadzenie próby opuszczania drabinki
lub próby działania urządzenia (SOLAS 74/00 praw. V/23).
2.1.4 Przegląd środków i urządzeń ratunkowych oraz innego wyposażenia statków towarowych podczas budowy statku i po zakończeniu montażu w zakresie
wymagań dodatkowych dla zbiornikowców olejowych obejmuje:
.1 sprawdzenie pokładowej instalacji pianowej i ilości środka pianotwórczego
oraz przeprowadzenie próby instalacji wodnohydrantowej (podczas pracy
pokładowej instalacji pianowej) w celu potwierdzenia, iż uzyskiwana jest
minimalna liczba prądów wody przy zachowaniu wymaganego ciśnienia
w instalacji wodnohydrantowej (SOLAS 74/00 praw. II-2/10; Kodeks FSS
rozdz. 15) (SOLAS 74/88 praw. II-2/61);
.2 sprawdzenie instalacji gazu obojętnego, a w szczególności (SOLAS 74/00
praw. II-2/4.5.5; Kodeks FSS rozdz. 15) (SOLAS 74/88 praw. II-2/62):
– oględziny zewnętrzne w celu wykrycia jakichkolwiek oznak nieszczelności;
– potwierdzenie prawidłowego działania obydwu dmuchaw gazu obojętnego;
– obserwacja działania instalacji wentylacyjnej pomieszczenia oczyszczalnika gazów spalinowych;
– próba pokładowego uszczelnienia wodnego – napełnianie automatyczne
i opróżnianie;
– sprawdzenie działania wszystkich zdalnie uruchamianych lub automatycznie sterowanych zaworów regulacyjnych, a w szczególności zaworów odcinających spaliny;
– przeprowadzenie próby urządzeń blokujących działanie zdmuchiwaczy
sadzy kotła;
– sprawdzenie, czy następuje automatyczne zamknięcie zaworu regulacyjnego gazu w wyniku zatrzymania dmuchaw gazu obojętnego;
– sprawdzenie, na ile jest to praktycznie wykonalne, następujących alarmów i urządzeń bezpieczeństwa, z zastosowaniem, gdy to niezbędne,
symulacji:
1. wysokiej zawartości tlenu w gazie obojętnym w głównym rurociągu
gazu obojętnego;
2. niskiego ciśnienia gazu w głównym rurociągu gazu obojętnego;
3. niskiego ciśnienia wody zasilającej pokładowe uszczelnienia wodne;
4. wysokiej temperatury gazu w głównym rurociągu gazu obojętnego;
5. niskiego ciśnienia wody lub niskiego natężenia przepływu wody;
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6. dokładności przenośnego i stałego wyposażenia do pomiaru zawartości tlenu przy pomocy urządzeń do zerowania i kalibracji;
7. wysokiego poziomu wody w oczyszczalniku gazów spalinowych;
8. uszkodzenia dmuchaw gazu obojętnego;
9. awarii zasilania energią elektryczną instalacji automatycznego sterowania zaworem regulacyjnym gazu i urządzeń do ciągłego wskazywania i rejestrowania ciśnienia i zawartości tlenu w rurociągu gazu obojętnego;
10. wysokiego ciśnienia gazu w rurociągu gazu obojętnego;
– próba poprawnego działania instalacji gazu obojętnego po zakończeniu
prób wymienionych powyżej;
sprawdzenie stałych instalacji gaśniczych w pompowniach ładunkowych
oraz potwierdzenie, że próby przeprowadzone po ich zainstalowaniu zakończone zostały z wynikiem pozytywnym, a urządzenia do ich uruchamiania są wyraźnie oznakowane oraz, jeśli to ma zastosowanie, przeprowadzenie próby działania urządzeń zdalnego sterowania zamykaniem różnego rodzaju otworów (SOLAS 74/00 praw. II-2/10.9; Kodeks FSS rozdz.
5, 6, 7 i 8, jeżeli ma zastosowanie);
sprawdzenie zabezpieczenia pompowni ładunkowych oraz potwierdzenie,
że próby przeprowadzone po instalacji zakończone zostały z wynikiem pozytywnym (SOLAS 74/00 praw. II-2/4.5.10) (SOLAS 74/88 praw. II-2/55
do 58).

2.1.5 Przegląd dokumentów związanych ze środkami i urządzeniami ratunkowymi oraz innym wyposażeniem, które powinny znajdować się na statku towarowym, obejmuje:
.1 sprawdzenie, że na statku jest Plan ochrony przeciwpożarowej wywieszony
na stałe lub dostępny w postaci broszury oraz że duplikaty planu lub broszury znajdują się w wyraźnie oznaczonym pojemniku na zewnątrz nadbudówki (SOLAS 74/00 praw. II-2/15.2.4) (SOLAS 74/88 praw. II-2/20);
.2 potwierdzenie, że na statku znajduje się Plan konserwacji środków i urządzeń ratunkowych (SOLAS 74/00 praw. II-2/14.2.2 i 14.4);
.3 potwierdzenie, że na statku znajduje się podręcznik szkoleniowy i Książka
bezpieczeństwa pożarowego (SOLAS 74/00 praw. II-2/15.2.3, 16.2 i 16.3);
.4 potwierdzenie, tam gdzie to ma zastosowanie, że statek jest wyposażony
w dokument potwierdzający zgodność ze specjalnymi wymaganiami dla
przewozu ładunków niebezpiecznych (SOLAS 74/00 praw. II-2/19.4)
(SOLAS 74/88 praw. II-2/54(3));
.5 potwierdzenie, że dla każdej osoby znajdującej się na statku przewidziano
instrukcję postępowania w przypadku alarmu, że rozkłady alarmowe są
wywieszone w widocznych miejscach na statku i że dokumenty te są sporządzone w języku wymaganym przez Administrację oraz w języku angielskim (SOLAS 74/00 praw. III/8 i 37);
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potwierdzenie, że na statku znajduje się podręcznik szkoleniowy i pomoce
szkoleniowe dotyczące znajdujących się na statku środków ratunkowych
i są dostępne w języku roboczym załogi (SOLAS 74/00 praw. III/35);
potwierdzenie, że na statku znajdują się instrukcje przeprowadzania na statku
konserwacji i napraw środków ratunkowych (SOLAS 74/88 praw. III/36);
potwierdzenie, że na statku są dostępne: tabela lub krzywa pozostałej dewiacji kompasu magnetycznego, a obok radaru – wykres sektorów zacienionych (SOLAS 74/00 praw. V/19);
sprawdzenie, czy na statku znajdują się instrukcje obsługi i, jeśli to ma zastosowanie, instrukcje konserwacji dla wszystkich urządzeń nawigacyjnych
(SOLAS 74/00 praw. V/16);
sprawdzenie, czy na statku są dostępne i uaktualnione mapy i wydawnictwa
nautyczne potrzebne dla odbycia zamierzonej podróży (SOLAS 74/88 praw.
V/27);
sprawdzenie, czy w pobliżu miejsca zainstalowania przechowywany jest
Międzynarodowy kod sygnałowy oraz egzemplarz tomu III Międzynarodowego lotniczego i morskiego poradnika poszukiwania i ratowania (IAMSAR) (SOLAS 74/00/02 praw. V/21);
sprawdzenie, czy były prowadzone zapisy czynności nawigacyjnych i czy
składane były raporty dzienne (SOLAS 74/00/03 praw. V/28);
sprawdzenie, czy jest dostępna tablica opisująca sygnały wzywania pomocy używane przez statki, samoloty oraz ludzi (SOLAS 74/00 praw. V/29);
sprawdzenie, czy na statku przechowywany jest Zapis historii statku (SOLAS
74/02 praw. XI-1/5);
sprawdzenie, czy na statku przechowywana jest kopia raportu z rocznego
przeglądu systemu automatycznej identyfikacji danych (AIS), wydanego
przez firmę serwisową ds. radiowych uznaną przez PRS;
sprawdzenie, czy na statku przechowywana jest kopia Certyfikatu zgodności i kopia raportu z rocznego przeglądu rejestratora danych z podróży
(VDR), wydawanych co roku przez firmę autoryzowaną przez producenta.

2.1.6 Sprawdzenie dokumentów związanych ze środkami i urządzeniami ratunkowymi oraz innym wyposażeniem, które powinny znajdować się na statku towarowym, w zakresie wymagań dodatkowych dla zbiornikowców olejowych obejmuje:
.1 potwierdzenie, jeśli ma to zastosowanie, że na statku znajdują się instrukcje
obsługi instalacji gazu obojętnego (Kodeks FSS rozdz. 15 paragraf 2.4.4)
(SOLAS 74/88 praw. II-2/62.21).
2.1.7 Zakończenie przeglądu wstępnego środków i urządzeń ratunkowych oraz
innego wyposażenia statku towarowego:
.1 jeżeli przegląd zakończył się wynikiem pozytywnym, wystawiony zostaje
Certyfikat bezpieczeństwa wyposażenia statku towarowego oraz związany
z nim Wykaz wyposażenia (Form E).
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2.2

Przegląd roczny

2.2.1 Przegląd aktualnych certyfikatów i innych dokumentów podczas przeglądu
rocznego środków i urządzeń ratunkowych oraz innego wyposażenia statku towarowego obejmuje:
.1 sprawdzenie ważności, odpowiednio Certyfikatu bezpieczeństwa wyposażenia statku towarowego, Certyfikatu bezpieczeństwa radiowego statku towarowego oraz Certyfikatu bezpieczeństwa konstrukcji statku towarowego
lub Certyfikatu bezpieczeństwa statku towarowego;
.2 sprawdzenie ważności Certyfikatu zarządzania bezpieczeństwem (SMC)
i kopii Dokumentu zgodności (DOC);
.2 bis sprawdzenie ważności Międzynarodowego certyfikatu ochrony statku;
.3 sprawdzenie ważności Międzynarodowego świadectwa wolnej burty lub
Międzynarodowego świadectwa zwolnienia od wymagań wolnej burty;
.4 sprawdzenie ważności Międzynarodowego świadectwa o zapobieganiu zanieczyszczaniu olejami;
.5 sprawdzenie Świadectwa klasy, jeżeli statek jest klasyfikowany przez instytucję klasyfikacyjną;
.6 sprawdzenie, jeśli to ma zastosowanie, ważności Międzynarodowego świadectwa zdolności do przewozu niebezpiecznych chemikaliów luzem lub
Świadectwa zdolności do przewozu niebezpiecznych chemikaliów luzem;
.7 sprawdzenie, jeśli to ma zastosowanie, ważności Międzynarodowego certyfikatu zdolności do przewozu skroplonych gazów luzem;
.8 sprawdzenie, jeśli to ma zastosowanie, ważności Międzynarodowego świadectwa o zapobieganiu zanieczyszczaniu przez statki przewożące luzem
szkodliwe substancje ciekłe;
.9 sprawdzenie, jeśli to ma zastosowanie, ważności Międzynarodowego świadectwa o zapobieganiu zanieczyszczaniu ściekami fekalnymi;
.10 sprawdzenie, jeśli to ma zastosowanie, ważności Międzynarodowego świadectwa o zapobieganiu zanieczyszczaniu powietrza;
.11 sprawdzenie, czy skład załogi statku jest zgodny z Dokumentem minimalnej
bezpiecznej obsługi (SOLAS 74/00 praw. V/14);
.12 sprawdzenie, czy kapitan, oficerowie i pozostała załoga posiadają certyfikaty wymagane przez Konwencję STCW;
.13 sprawdzenie, czy jest zapewniona właściwa obsada i prawidłowy nadzór
nad jednostką ratunkową (SOLAS 74/00 praw. III/10);
.14 sprawdzenie, czy zainstalowano nowe wyposażenie, a jeśli tak, czy zostało
uprzednio uznane i czy zapisy o wszelkich zmianach znajdują się w odpowiednich certyfikatach;
.15 potwierdzenie, że na statku jest Plan ochrony przeciwpożarowej, wywieszony na stałe lub dostępny w postaci broszury, oraz że duplikaty planu lub broszury znajdują się w wyraźnie oznaczonym pojemniku na zewnątrz nadbudówki (SOLAS 74/00 praw.II-2/15.2.4) (SOLAS 74/88 praw. II-2/20);
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.16 potwierdzenie, że na statku znajduje się Plan konserwacji wyposażenia
przeciwpożarowego (SOLAS 74/00 praw. II-2/14.2.2 i 14.4);
.17 sprawdzenie, czy na statku znajduje się podręcznik szkoleniowy i Książka
bezpieczeństwa pożarowego (SOLAS 74/00 praw. II-2/15.2.3, 16.2 i 16.3);
.18 sprawdzenie, czy od ostatniego przeglądu nie było na statku pożaru wymagającego użycia stałych instalacji gaśniczych lub gaśnic przenośnych;
.19 sprawdzenie, jeśli to ma zastosowanie, czy na statku znajduje się Certyfikat
zgodności dla statku przewożącego materiały niebezpieczne (SOLAS 74/00
praw. II-2/19.4) (SOLAS 74/88 praw. II-2/54(3));
.20 potwierdzenie, jeśli to ma zastosowanie, że na statku znajduje się specjalny
wykaz ładunków niebezpiecznych, manifest okrętowy lub szczegółowy
plan załadowania dla przewozu ładunków niebezpiecznych (SOLAS 74/88
praw. VII/5(3));
.21 potwierdzenie, jeśli to ma zastosowanie, że na statku znajduje się instrukcja
obsługi instalacji gazu obojętnego i skontrolowanie na podstawie zapisów
dotyczących ciśnienia i zwartości tlenu, czy instalacja gazu obojętnego
działa prawidłowo (Kodeks FSS rozdz. 15) (SOLAS 74/88 praw. II-2/62);
.22 potwierdzenie, że w dzienniku okrętowym dokonywano stosownych zapisów odnośnie (SOLAS 74/00, praw. III/19 i 20):
.1 daty ostatnich ćwiczeń opuszczania statku i ćwiczeń pożarowych;
.2 sprawdzenia, w czasie przeprowadzania ww. ćwiczeń wyposażenia łodzi
ratunkowych oraz potwierdzenia, że jest ono kompletne;
.3 ostatniej sytuacji związanej z przygotowaniem łodzi ratunkowych do
wodowania i wodowaniem każdej z nich;
.4 przejścia przez członków załogi odpowiedniego przeszkolenia na statku;
.23 potwierdzenie, że na statku znajduje się podręcznik i materiały szkoleniowe
dotyczące środków i urządzeń ratunkowych i że są one dostępne w języku
roboczym załogi (SOLAS 74/00 praw. III/35);
.24 potwierdzenie, że na statku są dostępne wykaz oraz instrukcje przeprowadzania konserwacji środków i urządzeń ratunkowych (SOLAS 74/00 praw.
III/36);
.25 potwierdzenie, że na statku są dostępne tabela lub krzywa pozostałej dewiacji kompasu magnetycznego, a obok radaru – wykres sektorów zacienionych (SOLAS 74/00 praw. V/19);
.26 sprawdzenie, czy na statku znajdują się instrukcje obsługi i, jeśli to ma zastosowanie, instrukcje konserwacji dla wszystkich urządzeń nawigacyjnych
(SOLAS 74/00 praw. V/16);
.27 sprawdzenie, czy na statku są dostępne i uaktualnione mapy i wydawnictwa
nautyczne potrzebne do odbycia zamierzonej podróży, a tam, gdzie jest zastosowany System obrazowania map elektronicznych i informacji (ECDIS)
– czy jest zainstalowane rezerwowe urządzenie systemu ECDIS (SOLAS
74/00 praw. V/19 i 27);
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.28 sprawdzenie, czy na statku dostępny jest Międzynarodowy kod sygnałowy
oraz egzemplarz tomu III Międzynarodowego lotniczego i morskiego poradnika poszukiwania i ratowania (IAMSAR)(SOLAS 74/00/02 praw. V/21);
.29 sprawdzenie, czy jest dostępna tablica opisująca sygnały wzywania pomocy
używane przez statki, samoloty oraz ludzi (SOLAS 74/00 praw. V/29);
.30 sprawdzenie, czy na statku prowadzone były zapisy czynności nawigacyjnych i czy składane były raporty dzienne (SOLAS 74/00/04 praw. V/28);
.31 sprawdzenie, czy na statku przechowywany jest Zapis historii statku (SOLAS 74/02 praw. XI-1/5);
.32 sprawdzenie, że na statku jest dostępne Międzynarodowe świadectwo systemu przeciwporostowego (AFS 2001 Załącznik 4 praw. 2), wówczas gdy ma
to zastosowanie;
.33 sprawdzenie, czy na statku przechowywana jest kopia raportu z rocznego
przeglądu systemu automatycznej identyfikacji danych (AIS), wydanego
przez firmę serwisową ds. radiowych uznaną przez PRS;
.34 sprawdzenie, czy na statku przechowywana jest kopia Certyfikatu zgodności i kopia raportu z rocznego przeglądu rejestratora danych z podróży
(VDR), wydawanych co roku przez firmę autoryzowaną przez producenta;
2.2.2 Przegląd roczny środków i urządzeń ratunkowych oraz innego wyposażenia statków towarowych obejmuje:
.1 oględziny pomp pożarowych, rurociągów instalacji wodnohydrantowej, hydrantów, węży pożarniczych, prądownic i międzynarodowego łącznika lądowego oraz próby działania w celu ustalenia, czy każda pompa pożarowa,
z awaryjną pompą pożarową włącznie, może być uruchamiana oddzielnie,
tak aby z dwóch różnych hydrantów umiejscowionych w dowolnej części statku podawane były jednocześnie dwa prądy wody, przy zachowaniu wymaganego ciśnienia w instalacji wodnohydrantowej (SOLAS 74/00 praw. II-2/10.2;
Kodeks FSS rozdz. 2 i 12) (SOLAS 74/88 praw. II-2/6 i 19);
.2 sprawdzenie poprawności wyposażenia statku w gaśnice przenośne i nieprzenośne oraz losowo ich stanu technicznego (SOLAS 74/00 praw. II-2/10.3; Kodeks FSS rozdz. 4) (SOLAS 74/88 praw. II-2/6);
.3 potwierdzenie, że wyposażenie strażackie oraz awaryjne ucieczkowe aparaty oddechowe EEBD są kompletne i w dobrym stanie i że butle powietrzne,
łącznie z butlami zapasowymi, dla niezależnych aparatów oddechowych są
wystarczająco napełnione (SOLAS 74/00 praw. II-2/10.10, 13.3.4 i 13.4.3;
Kodeks FSS rozdz. 3) (SOLAS 74/88 praw. II-2/17) (Kodeks BCH, rozdz.
III część E);
.4 sprawdzenie gotowości eksploatacyjnej i utrzymania instalacji gaśniczych
(SOLAS 74/00 praw. II-2/14.1) (SOLAS 74/88/91 praw. II-2/21);
.5 oględziny stałych instalacji gaśniczych w przedziałach maszynowych, pomieszczeniach ładunkowych, samochodowych, kategorii specjalnej i ro-ro
tam, gdzie ma to zastosowanie oraz sprawdzenie, czy próby przeprowadzone
51

.6

.7

.8

.9
.10

.11
.12

.13

52

po ich zainstalowaniu zakończone zostały z wynikiem zadowalającym oraz
czy mechanizmy ich uruchamiania zostały wyraźnie oznakowane (SOLAS
74/00 praw. II-2/10.4, 10.5, 10.7 i 20.6.1; Kodeks FSS rozdz. 5 do 7) (SOLAS
74/88 praw. II-2/7 i 53);
oględziny instalacji gaśniczych i specjalnych rozwiązań w przedziałach maszynowych i sprawdzenie, na ile jest to praktycznie wykonalne i uzasadnione, poprawności działania urządzeń zdalnego sterowania przeznaczonych do
otwierania i zamykania świetlików, wypuszczania dymu, zamykania otworów kominowych i wentylacyjnych, zamykania drzwi z napędem mechanicznym i innych, zatrzymywania wentylatorów obsługujących siłownię
i wentylatorów kotłów (nawiewowych i wyciągowych) oraz zatrzymywania
pomp paliwowych i innych pomp tłoczących ciecze łatwopalne (SOLAS
74/00 praw. II-2/5.2, 8.3, 9.5 i 10.5) (SOLAS 74/88 praw. II-2/7 i 11);
oględziny, na ile to możliwe, i przeprowadzenie prób w działaniu, na ile to
wykonalne, instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru (SOLAS 74/00
praw. II-2/7.2, 7.3, 7.4, 7.5.1, 7.5.5, 19.3.3 i 20.4; Kodeks FSS rozdz. 9)
(SOLAS 74/88 praw. II-2/11, 13, 14, 53 i 54);
sprawdzenie poprawności wyposażenia statku w instalacje gaśnicze dla magazynków farb i/lub pomieszczeń z cieczami palnymi oraz pomieszczeń mieszkalnych i służbowych wyposażonych w urządzenia kuchenne do gotowania
w tłuszczu (SOLAS 74/00 praw. II-2/10.6.3 i 10.6.4; Kodeks FSS rozdz. 5 do 7)
(SOLAS 74/88 praw. II-2/18.7) (Kodeks BCH, rozdz. III część E);
sprawdzenie planów specjalnego wyposażenia dla śmigłowca (SOLAS
74/00 praw. II-2/18) (SOLAS 74/88 praw. II-2/18.8);
oględziny urządzenia zdalnego sterowania zamykaniem zaworów paliwa ciekłego, oleju smarowego i innych olejów łatwo zapalnych oraz sprawdzenie, na
ile jest to praktycznie wykonalne i uzasadnione, poprawności działania urządzeń zdalnego sterowania zamykaniem zaworów umieszczonych na zbiornikach zawierających paliwo ciekłe, olej smarowy i inne oleje łatwo zapalne
(SOLAS 74/00 praw. II-2/4.2.2.3.4) (SOLAS 74/88 praw. II-2/15.2.5);
oględziny i próby systemu alarmu ogólnego (SOLAS 74/88 praw. III/20);
oględziny zabezpieczeń przeciwpożarowych w pomieszczeniach ładunkowych, samochodowych i ro-ro oraz sprawdzenie, na ile jest to praktycznie
wykonalne i uzasadnione, poprawności działania środków do zamykania
wszelkiego rodzaju otworów (SOLAS 74/00 praw. II-2/10.7, 20.2.1, 20.3
i 20.6.2) (SOLAS 74/88 praw. II-2/53);
oględziny, jeśli ma to zastosowanie, specjalnych rozwiązań dla przewozu
towarów niebezpiecznych, łącznie ze sprawdzeniem urządzeń i instalacji
elektrycznych, wentylacyjnych oraz sprawdzenie poprawności wyposażenia statku w ubrania ochronne i gaśnice przenośne oraz przeprowadzenie
prób instalacji doprowadzających wodę, instalacji zęzowej oraz wszelkich
instalacji zraszających (SOLAS 74/00 praw. II-2/19 (oprócz 19.3.8, 19.3.10
i 19.4) (SOLAS 74/88 praw. II-2/54);

.14 sprawdzenie, czy dla każdej osoby znajdującej się na statku przewidziano instrukcję postępowania w przypadku alarmu, czy odpowiednio uaktualniony
rozkład alarmowy jest wywieszony w widocznych miejscach na statku i czy
dokumenty te są sporządzone w języku wymaganym przez Administrację
i w języku angielskim oraz potwierdzenie, że w pobliżu jednostek ratunkowych oraz miejsc ich wodowania umieszczono wywieszki lub napisy informacyjne i ostrzegawcze (SOLAS 74/00 praw. III/8, 9 i 37);
.15 oględziny każdej jednostki ratunkowej łącznie z jej wyposażeniem i, jeśli
jest zainstalowany, mechanizmu zwalniającego pod obciążeniem wraz
z zabezpieczeniem hydrostatycznym, a odnośnie pneumatycznych tratw ratunkowych sprawdzenie zwalniaka hydrostatycznego i urządzenia swobodnego spływania tratwy. Sprawdzenie daty ważności pochodni ręcznych
(SOLAS 74/00 praw. III/20 i 31; Kodeks LSA punkty 2.5, 3.1 do 3.3);
.15 bis sprawdzenie, że tratwy ratunkowe, które mogą być w łatwy sposób przemieszczane z burty na burtę, ważą mniej niż po 185 kg (SOLAS 74/00
praw. III/31.1);
.16 sprawdzenie, czy końce lin talii używanych do wodowania były poddawane
okresowym oględzinom i wymienione, w razie potrzeby, w ciągu minionych
5 lat (SOLAS 74/00 praw. III/20);
.17 oględziny urządzeń do wsiadania do każdej jednostki ratunkowej i do opuszczania jej na wodę. Każda łódź ratunkowa powinna zostać opuszczona do
miejsca wsiadania lub, jeżeli miejsce ustawienia łodzi jest jednocześnie miejscem wsiadania do niej, opuszczona częściowo oraz, jeśli to praktycznie wykonalne, jedna z łodzi ratunkowych powinna zostać opuszczona na wodę.
Należy przeprowadzić próbę działania urządzeń do opuszczania na wodę
tratw ratunkowych za pomocą żurawików. Sprawdzenie, czy przeprowadzono próbę urządzeń wodujących łącznie z próbą dynamiczną hamulca wciągarki, i czy poddano przeglądom urządzenia zwalniające pod obciążeniem
dla łodzi ratunkowych i ratowniczych, łącznie z systemami zwalniania łodzi
ratunkowych swobodnego spadku oraz automatycznymi mechanizmami
zwalniającymi żurawiki do opuszczania na wodę tratw ratunkowych (SOLAS
74/00 praw. III/11, 12, 13, 16, 20 i 31; Kodeks LSA punkt 6.1);
.18 oględziny każdej łodzi ratowniczej łącznie z jej wyposażeniem. Sprawdzenie,
że pneumatyczne łodzie ratownicze są ustawione w stanie pełnego nadmuchania (SOLAS 74/88 praw. III/14 i 31; Kodeks LSA punkty 2.5 i 5.1 i 6.1);
.19 sprawdzenie, czy w pobliżu lub bezpośrednio na jednostkach ratunkowych
i elementach sterujących urządzeń do ich opuszczania na wodę umieszczono wywieszki lub napisy informacyjne i ostrzegawcze (SOLAS 74/00 praw.
III/9 i 20);
.20 oględziny urządzeń do wsiadania do każdej jednostki ratowniczej i jej podnoszenia. Jeśli to praktycznie wykonalne, należy przeprowadzić próbę
opuszczenia na wodę i podnoszenia łodzi ratowniczych (SOLAS 74/00
praw. III/14, 17 i 31; Kodeks LSA punkt 6.1);
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.21 sprawdzenie, czy silniki wszystkich łodzi ratowniczych i ratunkowych dają
się uruchomić i poprawnie pracują na biegu naprzód i wstecz;
.22 sprawdzenie poprawności działania radiotelefonów przenośnych VHF do
łączności dwukierunkowej i transponderów radarowych (SOLAS 74/88
praw. III/6);
.23 oględziny wyrzutni linki ratunkowej oraz sprawdzenie daty ważności jej
rakiet i statkowych środków sygnałowych oraz poprawności działania statkowego systemu łączności i systemu alarmu ogólnego (SOLAS 74/00 praw.
II-2/12.2 i III/6 i 18; Kodeks LSA punkty 3.1, 7.1 i 7.2);
.24 sprawdzenie rozmieszczenia i dostępności oraz oględziny kół ratunkowych,
łącznie z tymi wyposażonymi w samoczynnie zapalające się pławki świetlne,
samoczynnie uruchamiające się pławki dymne i pływające linki ratunkowe,
oraz pasów ratunkowych, ich gwizdków i pławek świetlnych, kombinezonów ratunkowych i środków ochrony cieplnej oraz sprawdzenie daty ważności baterii, w które są wyposażone (SOLAS 74/88 praw. III/7 i 32; Kodeks
LSA punkty 2.2 i 2.5);
.25 sprawdzenie oświetlenia miejsc zbiórek, miejsc wsiadania do jednostek ratunkowych, korytarzy, klatek schodowych i wyjść awaryjnych zapewniających dostęp do miejsc zbiórek i wsiadania do jednostek ratunkowych, także
podczas zasilania tego oświetlenia z awaryjnego źródła energii (SOLAS
74/88 praw. II-1/42 lub 43 i III/11);
.26 sprawdzenie stanu gotowości technicznej latarń sygnałowo-nawigacyjnych,
znaków nawigacyjnych oraz akustycznych środków i urządzeń sygnałowych (Międzynarodowe przepisy o zapobieganiu zderzeniom na morzu
(COLREG), praw. 20 do 24, 27 do 30 i 33);
.27 sprawdzenie stanu gotowości do pracy następującego, mającego zastosowanie, wyposażenia nawigacyjnego: lampy do sygnalizacji dziennej, kompasu magnetycznego, urządzenia do przekazywania kursu, kompasu żyroskopowego, powtarzaczy kompasu żyroskopowego, radarów, urządzenia do
elektronicznego nakreślania, urządzenia do automatycznego śledzenia lub
urządzenia do automatycznego nakreślania radarowego, echosondy, urządzenia do pomiaru przebytej drogi i prędkości, wskaźnika położenia steru,
wskaźnika liczby obrotów każdej śruby, wskaźnika skoku i trybu pracy
śrub nastawnych, wskaźnika szybkości zwrotu statku, urządzenia do sterowania wg kursu lub wg profilu, odbiornika GNSS, systemu radionawigacji
naziemnej i systemu odbioru dźwięków, urządzenia łączności z awaryjnym
stanowiskiem sterowym, systemu ECDIS i jego urządzenia rezerwowego,
namiernika lub innego urządzenia do określania namiaru z kompasu oraz
środków do korekcji kursu i namiarów. Oceny sprawności urządzeń, których nie można sprawdzić w porcie, można dokonać na podstawie zapisów
(SOLAS 74/00 praw. V/19);
.28 sprawdzenie, że na statku jest dostępny Międzynarodowy kod sygnałowy
(SOLAS 74/00 praw. V/21);
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.29 rozwinięcie morskiego systemu ewakuacji (MES) (SOLAS 74/88 praw.
III/20.8.2; Kodeks LSA punkt 6.2.2.2);
.30 sprawdzenie poprawności zamontowania i przeprowadzenie próby działania oraz rocznego przeglądu rejestratora danych z podróży (VDR), jeżeli
jest zainstalowany, łącznie ze wszystkimi czujnikami (SOLAS 74/00/04
praw. V/20);
.31 sprawdzenie poprawności zamontowania i przeprowadzenie próby działania oraz rocznego przeglądu systemu automatycznej identyfikacji (AIS), jeśli jest zainstalowany (SOLAS 74/00/04 praw. V/19);
.31 bis sprawdzenie, że na statku jest dostępny aktualny raport z testu zgodności
systemu dalekosiężnej identyfikacji i śledzenia statków, jeśli taki system
został zainstalowany (SOLAS 04 praw. V/19-1);
.32 przeprowadzenie próby opuszczenia drabinki pilota lub próby działania
urządzenia do przyjęcia pilota na statek oraz sprawdzenie stanu technicznego danego urządzenia (SOLAS 74/00, praw. V/23).
2.2.3 Przegląd roczny środków i urządzeń ratunkowych oraz innego wyposażenia statków towarowych w zakresie wymagań dodatkowych dla zbiornikowców
olejowych obejmuje:
.1 sprawdzenie pokładowej instalacji pianowej i ilości środka pianotwórczego
oraz przeprowadzenie próby instalacji wodnohydrantowej (podczas pracy
pokładowej instalacji pianowej) w celu potwierdzenia, iż uzyskiwana jest
minimalna liczba prądów wody, przy zachowaniu wymaganego ciśnienia
w instalacji wodnohydrantowej (SOLAS 74/00 praw. II-2/10.8; Kodeks
FSS rozdz. 14) (SOLAS 74/88 praw. II-2/61);
.2 sprawdzenie instalacji gazu obojętnego, a w szczególności (SOLAS 74/00
praw. II-2/4.5.5; Kodeks FSS rozdz. 15) (SOLAS 74/88 praw. II-2/62):
.2.1 oględziny zewnętrzne w celu wykrycia jakichkolwiek oznak nieszczelności;
.2.2 potwierdzenie prawidłowego działania obydwu dmuchaw gazu obojętnego;
.2.3 obserwacja działania instalacji wentylacyjnej pomieszczenia oczyszczalnika gazów spalinowych;
.2.4 próba pokładowego uszczelnienia wodnego – napełnianie automatyczne
i opróżnianie;
.2.5 sprawdzenie działania wszystkich zdalnie uruchamianych lub automatycznie sterowanych zaworów regulacyjnych, a w szczególności zaworów odcinających spaliny;
.2.6 przeprowadzenie próby urządzeń blokujących działanie zdmuchiwaczy
sadzy kotła;
.2.7 sprawdzenie, czy następuje automatyczne zamknięcie zaworu regulacyjnego gazu w wyniku zatrzymania dmuchaw gazu obojętnego;
.2.8 sprawdzenie, na ile to praktycznie wykonalne, następujących alarmów
i urządzeń bezpieczeństwa systemu gazu obojętnego, z zastosowaniem,
gdzie to niezbędne, warunków symulowanych:
.2.8.1 wysokiej zawartości tlenu w gazie obojętnym w głównym rurociągu gazu
obojętnego;
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niskiego ciśnienia gazu w głównym rurociągu gazu obojętnego;
niskiego ciśnienia wody zasilającej pokładowe uszczelnienie wodne;
wysokiej temperatury gazu w głównym rurociągu gazu obojętnego;
niskiego ciśnienia wody lub niskiego natężenia przepływu wody;
dokładności przenośnego i stałego wyposażenia do pomiaru zawartości
tlenu przy pomocy urządzeń do zerowania i kalibracji;
.2.8.7 wysokiego poziomu wody w oczyszczalniku gazów spalinowych;
.2.8.8 uszkodzenia dmuchaw gazu obojętnego;
.2.8.9 awarii zasilania energią elektryczną instalacji automatycznego sterowania
zaworem regulacyjnym gazu i urządzeń do ciągłego wskazywania
i rejestrowania ciśnienia i zawartości tlenu w rurociągu gazu obojętnego;
.2.8.10 wysokiego ciśnienia gazu w rurociągu gazu obojętnego;
.3 sprawdzenie poprawności działania instalacji gazu obojętnego po zakończeniu prób wymienionych powyżej (Kodeks FSS rozdz. 15) (SOLAS 74/88
praw. II-2/62);
.4 sprawdzenie stałych instalacji gaśniczych w pompowniach ładunkowych oraz
potwierdzenie, jeśli to jest praktycznie wykonalne i ma zastosowanie, poprawności działania urządzeń zdalnego sterowania zamykaniem różnego rodzaju
otworów (SOLAS 74/00 praw. II-2/10.9) (SOLAS 74/88 praw. II-2/63);
.5 sprawdzenie stanu i działania wodnej instalacji tryskaczowej i instalacji
dostarczania powietrza, które znajdują się w całkowicie zamkniętych łodziach ratunkowych i są wyposażone w niezależną instalację dostarczającą
powietrze (Kodeks LSA podrozdziały 4.4 i 4.6 do 4.9);
.6 sprawdzenie ochrony pompowni ładunkowej (SOLAS 74/00 praw. II-2/4.5.10),
a w szczególności:
.6.1 sprawdzenie przyrządów do pomiaru temperatury grodziowych uszczelnień wałów pomp i sprawdzenie sygnalizacji alarmowej;
.6.2 sprawdzenie, czy oświetlenie pompowni ładunkowej jest zblokowane
z wentylacją;
.6.3 sprawdzenie systemu wykrywania gazu;
.6.4 sprawdzenie układu monitoringu poziomu zęz i sygnalizacji alarmowej.
2.2.4 Zakończenie przeglądu rocznego środków i urządzeń ratunkowych oraz
innego wyposażenia statku towarowego:
.1 jeżeli przegląd zakończył się wynikiem pozytywnym, potwierdzony zostaje
Certyfikat bezpieczeństwa wyposażenia statku towarowego;
.2 jeżeli wynik przeglądu jest niezadowalający, obowiązuje postępowanie
określone w 1.4.8 z Części I – Zasady nadzoru.
2.3

Przegląd okresowy

2.3.1 Sprawdzenie aktualnych certyfikatów i innych dokumentów podczas przeglądu środków i urządzeń ratunkowych oraz innego wyposażenia statku towarowego obejmuje:
.1 zakres określony w 2.2.1.
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2.3.2 Przegląd okresowy środków i urządzeń ratunkowych oraz innego wyposażenia statków towarowych obejmuje:
.1 zakres określony w 2.2.2;
.2 potwierdzenie podczas oględzin stałych instalacji gaśniczych w przedziałach maszynowych i w pomieszczeniach ładunkowych, samochodowych,
kategorii specjalnej i ro-ro, że skontrolowano ilość dostępnego środka pianotwórczego i CO2 oraz że rurociągi rozprowadzające są czyste (SOLAS
74/00 praw. II-2/10.4, 10.5, 10.7 i 20.6.1; Kodeks FSS rozdz. 5 i 7) (SOLAS
74/88 praw. II-2/53);
.3 próby działania urządzeń zdalnego sterowania przeznaczonych do otwierania i zamykania świetlików, wypuszczania dymu, zamykania otworów kominowych i wentylacyjnych, zamykania drzwi z napędem mechanicznym
i innych, zatrzymywania wentylatorów obsługujących siłownię i wentylatorów kotłów (nawiewowych, wyciągowych) oraz zatrzymywania pomp paliwowych i innych pomp tłoczących ciecze łatwopalne (SOLAS 74/00
praw. II-2/5.2, 8.3, 9.5 i 10.5) (SOLAS 74/88 praw. II-2/11);
.4 próby działania instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru (SOLAS 74/00
praw. II-2/7.2, 7.3, 7.4, 7.5.5, 19.3.3 i 20.4; Kodeks FSS rozdz. 9) (SOLAS
74/88 praw. II-2/11, 13, 14, 53 i 54);
.5 próby działania, jeśli to wykonalne, instalacji gaśniczych w magazynkach
farb i/lub pomieszczeniach z cieczami palnymi, w pomieszczeniach służbowych i mieszkalnych wyposażonych w urządzenia do gotowania w tłuszczu (SOLAS 74/00 praw. II-2/10.6.3 i 10.6.4; Kodeks FSS rozdz. 5 do 7)
(SOLAS 74/88 praw. II-2/18.7);
.6 próby działania zdalnego sterowania zamykaniem zaworów paliwa ciekłego, oleju smarowego i innych olejów łatwo zapalnych oraz działania urządzeń zdalnego sterowania zamykaniem zaworów umieszczonych na zbiornikach zawierających paliwo ciekłe, olej smarowy i inne oleje łatwo zapalne (SOLAS 74/00 praw. II-2/4.2.2.3.4) (SOLAS 74/88 praw.II-2/15.2.5);
.7 próby działania środków do zamykania wszelkiego rodzaju otworów
w przedziałach ładunkowych, samochodowych, kategorii specjalnej i ro-ro
(SOLAS 74/00 praw. II-2/5.2 i 20.3) (SOLAS 74/88 praw. II-2/53);
.8 próby działania, jeśli to wykonalne, wyposażenia dla śmigłowca (SOLAS
74/00 praw. II-2/18) (SOLAS 74/88 praw. II-2/18.8).
2.3.3 Przegląd okresowy środków i urządzeń ratunkowych oraz innego wyposażenia statków towarowych w zakresie wymagań dodatkowych dla zbiornikowców
olejowych obejmuje:
.1 zakres określony w 2.2.3;
.2 sprawdzenie podczas oględzin stałych instalacji gaśniczych w pompowniach ładunkowych, że skontrolowano ilość dostępnego środka pianotwórczego i że rurociągi rozprowadzające są drożne oraz przeprowadzenie
próby działania urządzeń zdalnego sterowania przeznaczonych do zamykania wszelkiego rodzaju otworów (SOLAS 74/00 praw. II-2/10.9; Kodeks
FSS rozdz. 5 do 7) (SOLAS 74/88 praw. II-2/63).
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2.3.4 Zakończenie przeglądu okresowego środków i urządzeń ratunkowych oraz
innego wyposażenia statku towarowego:
.1 jeżeli przegląd zakończył się wynikiem pozytywnym, potwierdzony zostaje
Certyfikat bezpieczeństwa wyposażenia statku towarowego;
.2 jeżeli wynik przeglądu jest niezadowalający, obowiązuje postępowanie
określone w 1.4.8 z Części I – Zasady nadzoru.
2.4

Przegląd odnowieniowy

2.4.1 Sprawdzenie aktualnych certyfikatów i innych dokumentów podczas przeglądu środków i urządzeń ratunkowych oraz innego wyposażenia statku towarowego obejmuje:
.1 zakres określony w 2.2.1, z wyjątkiem sprawdzania ważności Certyfikatu
bezpieczeństwa wyposażenia statku towarowego.
2.4.2 Przegląd odnowieniowy środków i urządzeń ratunkowych oraz innego
wyposażenia statku towarowego obejmuje:
.1 zakres określony w 2.3.2.
2.4.3 Przegląd odnowieniowy środków i urządzeń ratunkowych oraz innego
wyposażenia statków towarowych w zakresie wymagań dodatkowych dla zbiornikowców olejowych obejmuje:
.1 zakres określony w 2.3.3;
.2 oględziny wewnętrzne pokładowego uszczelnienia wodnego i sprawdzenie
stanu technicznego zaworów zwrotnych (Kodeks FSS rozdz. 15 paragraf
2.2.4 i 2.3.1.4) (SOLAS 74/88 praw. II-2/62).
2.4.4 Zakończenie przeglądu odnowieniowego środków i urządzeń ratunkowych
oraz innego wyposażenia statku towarowego:
.1 jeżeli przegląd zakończył się wynikiem pozytywnym, wystawiony zostaje
Certyfikat bezpieczeństwa wyposażenia statku towarowego.
3

3.1

PRZEGLĄDY ZWIĄZANE Z CERTYFIKATEM BEZPIECZEŃSTWA
KONSTRUKCJI STATKU TOWAROWEGO (wg rez. A.997(25)
i A.1020(26))
Przegląd wstępny

3.1.1 Przegląd dokumentacji technicznej kadłuba, urządzeń maszynowych i wyposażenia statku towarowego obejmuje:
.1 sprawdzenie rysunków kadłubowych (SOLAS 74/88 praw. II-1/11, 12.1,
14, 18 i 19) (SOLAS 06 praw. II-1/9, 10, 11, 12, 16 i 16-1);
.2 sprawdzenie planów instalacji zęzowej (SOLAS 74/88 praw. II-1/21) (SOLAS 05 praw. II-1/35-1);
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.3

sprawdzenie informacji o stateczności i planów zabezpieczenia niezatapialności (SOLAS 74/88 praw. II-1/22, 23-1 i 25) (SOLAS 06 praw. II-1/5, 5-1 i 19);
.4 sprawdzenie planów urządzeń maszynowych (SOLAS 74/88 praw. II-1/26
do 36);
.5 sprawdzenie planów instalacji elektrycznej (SOLAS 74/88 praw. II-1/40,
41, 43, 44 i 45);
.6 sprawdzenie planów przedziałów maszynowych okresowo bezwachtowych
(SOLAS 74/88 praw. II-1/46 do 53);
.7 sprawdzenie planów konstrukcyjnej ochrony przeciwpożarowej, łącznie
z systemami wentylacyjnymi w pomieszczeniach mieszkalnych i służbowych, posterunkach dowodzenia i pomieszczeniach maszynowych oraz instalacjami paliwa ciekłego i oleju smarowego (SOLAS 74/00 praw. II-2/
4.2.2, 4.2.2.3, 4.2.2.4, 4.2.2.5, 4.4, 5.2, 5.3.1, 5.3.2, 6.2, 6.3, 7.5.5, 7.7, 8.2,
8.4, 9.2.1, 9.2.2, 9.3, 9.5, 9.7.1, 9.7.2, 9.7.3, 9.7.5.2, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5
i 17) (SOLAS 74/88 praw. II-2/42 do 52, z wyłączeniem 45 i 51);
.8 sprawdzenie planów konstrukcyjnej ochrony pożarowej, łącznie z systemami wentylacyjnymi w pomieszczeniach ładunkowych (SOLAS 74/00
praw. II-2/5/2, 11.2, 11.3, 11.5, 19.3.8, 19.3.10, 20.2.1 i 20.3) (SOLAS
74/88 praw. II-1/42 do 54);
.9 sprawdzenie planów dróg ewakuacji (SOLAS 74/00 praw. II-2/13.2, 13.3.1,
13.3.3, 13.4.2 i 13.6; Kodeks FSS rozdz.13 p. 3) (SOLAS 74/88 praw. II-2/45);
.10 sprawdzenie planów rozmieszczenia paliwa gazowego dla celów gospodarczych (SOLAS 74/88 praw. II-2/51 );
.10 bis sprawdzenie urządzeń do zamykania otworów w zewnętrznym poszyciu
kadłuba poniżej pokładu wolnej burty (SOLAS 06 praw. II-1/15);
.11 sprawdzenie planów urządzeń dla śmigłowców, jeśli statek jest wyposażony w takie urządzenia (SOLAS 74/00 praw. II-2/18.8);
.12 sprawdzenie Podręcznika mocowania ładunku dla statków przewożących
jednostki ładunkowe łącznie z kontenerami (SOLAS 74/98 praw. VI/5.6);
.13 sprawdzenie planu załadunku dla przewozu ładunków masowych (SOLAS
74/00 praw. VI/7);
.14 sprawdzenie miernika obciążenia kadłuba dla masowców o długości 150 m
i większej (SOLAS 74/97 praw. XII/11);
.15 potwierdzenie, że masowce budowane po 1 lipca 1999 r., o długości 150 m
i większej, z jednoposzyciową konstrukcją burty, przewożące stałe ładunki
masowe o gęstości 1000 kg/m3 i większej mają odpowiednią wytrzymałość,
aby wytrzymać zalanie dowolnej jednej ładowni (SOLAS 74/97 praw. XII/5);
.16 sprawdzenie funkcjonowania alarmu wysokiego poziomu wody w studzienkach zęzowych we wszystkich ładowniach i tunelach przenośników
(SOLAS 74/97 praw. XII/9);
.17 potwierdzenie, że statek jest zbudowany zgodnie z wymaganiami uznanej
instytucji klasyfikacyjnej lub równoważnymi narodowymi standardami
(SOLAS 74/00 praw. II-1/3-1);
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.18 potwierdzenie, że zbiorniki do balastowania wodą morską na zbiornikowcach
i masowcach posiadają skuteczny system ochrony korozyjnej (SOLAS 74/06
praw. II-1/3-2);
.19 sprawdzenie, dla zbiornikowców olejowych i masowców, Podręcznika dostępu do konstrukcji statku (SOLAS 74/00/02/04 praw. II-1/3-6(4));
.20 sprawdzenie, dla masowców, rozmieszczenia sygnalizatorów poziomu wody
w ładowniach, przedziałach balastowych i przedziałach suchych oraz ich sygnalizacji dźwiękowej i optycznej (SOLAS 74/02 praw. XII-12);
.21 sprawdzenie, dla masowców, usytuowania dostępu do urządzeń do osuszania
i pompowania przed grodzią zderzeniową (SOLAS 74/02 praw. XII-13);
.22 sprawdzenie obliczeń i rysunków pod kątem wystarczającego bezpiecznego
obciążenia roboczego urządzeń do holowania i cumowania, umożliwiającego
bezpieczne prowadzenie wszystkich operacji holowania i cumowania wiążących się z normalną eksploatacją statku (SOLAS 74/04 praw. II-1/3-8).
3.1.2 Przegląd dokumentacji technicznej kadłuba, urządzeń maszynowych i wyposażenia statku towarowego w zakresie wymagań dodatkowych dla zbiornikowców olejowych, chemikaliowców i gazowców obejmuje:
.1 sprawdzenie planów urządzenia sterowego (SOLAS 74/88 praw. II-1/29);
.2 sprawdzenie planów instalacji elektrycznej (SOLAS 74/00 praw. II-1/43)
(SOLAS 74/88 praw. II-1/45);
.3 sprawdzenie planów konstrukcyjnej ochrony przeciwpożarowej (SOLAS
74/00 praw. II-2/1.6, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.9, 9.2.4, 9.3 do 9.5, 9.6.5 i 11.6)
(SOLAS 74/88 praw. II-2/55 do 58);
.4 sprawdzenie dokumentacji instalacji odpowietrzania, przedmuchiwania
i odgazowania zbiorników ładunkowych i innych rozwiązań wentylacji
i ochrony konstrukcji zbiornika przed ciśnieniem i podciśnieniem (SOLAS
74/00 praw. II-2/4.5.3, 4.5.4, 4.5.6, 4.5.8, 11.6 i 16.3) (SOLAS 74/88 praw.
II-2/59);
.5 sprawdzenie planów dostępu do części dziobowej (SOLAS 74/00/04 praw.
II-1/3-3);
.6 sprawdzenie planów awaryjnego holowania dla zbiornikowców o nośności
nie mniejszej niż 20 000 ton (SOLAS 74/00/06 praw. II-1/3-4);
.7 sprawdzenie dostępu do przestrzeni ładunkowej – dla zbiornikowców olejowych (SOLAS 74/00 praw. II-1/12-2) (SOLAS 74/88/92 praw. II-1/12-2)
(SOLAS 04 praw. II-1/3-6).
3.1.3 Przegląd kadłuba, urządzeń maszynowych i wyposażenia podczas budowy
statku towarowego i po zakończeniu montażu obejmuje:
.1 sprawdzenie, czy gródź zderzeniowa do wysokości pokładu wolnej burty
jest wodoszczelna, czy można sterować zaworami na rurociągach przechodzących przez gródź zderzeniową z poziomu wyższego niż pokład wolnej
burty, czy w grodzi zderzeniowej nie ma drzwi, włazów, przewodów wentylacyjnych i innych otworów (SOLAS 74/88 praw. II-1/11) (SOLAS 06
praw. II-1/12);
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.2

.3
.4

.5
.6
.7
.8
.9

.10
.11
.12

.13

sprawdzenie, że grodzie oddzielające przedział maszynowy od pomieszczeń
ładunkowych i innych przestrzeni są wodoszczelne do wysokości pokładu
wolnej burty lub linii granicznej (SOLAS 74/88 praw. II-1/14) (SOLAS 06
praw. II-1/10 i 11);
sprawdzenie, że wszystkie drzwi wodoszczelne były poddane próbom (SOLAS 74/88 praw. II-1/18) (SOLAS 06 praw. II-1/16);
sprawdzenie, że urządzenia sterujące drzwiami wodoszczelnymi są zasadniczo zgodne z wymaganiami określonymi dla statków pasażerskich oraz
przeprowadzenie podobnych prób (patrz 14.1.2.5 do 14.1.2.7) (SOLAS 74/88,
praw. II-1/15) (SOLAS 06 praw. II-1/13-1);
sprawdzenie, poprzez polewanie strumieniem wody pod ciśnieniem lub
przez zalanie, wodoszczelności pokładów, szybów, tuneli i kanałów wentylacyjnych (SOLAS 74/88 praw. II-1/19) (SOLAS 05 praw. II-1/16-1);
sprawdzenie, że każda pompa zęzowa i instalacja zęzowa przewidziane dla
każdego przedziału wodoszczelnego działają w sposób zadowalający (SOLAS 74/88 praw. II-1/21) (SOLAS 05 praw. II-1/35-1);
sprawdzenie, że instalacja osuszania zamkniętych pomieszczeń ładunkowych usytuowanych na pokładzie wolnej burty działa w sposób zadowalający (SOLAS 74/88 praw. II-1/21) (SOLAS 06 praw. II-1/35-1);
przeprowadzenie próby przechyłu, gdy jest ona wymagana (SOLAS 74/88
praw. II-1/22) (SOLAS 06 praw. II-1/5);
sprawdzenie, że mechanizmy, kotły i inne zbiorniki ciśnieniowe, współpracujące z nimi systemy rurociągów i armatura są tak zamontowane i zabezpieczone, że do minimum zredukowane jest zagrożenie dla osób znajdujących się na statku, ze zwróceniem szczególnej uwagi na elementy ruchome,
gorące powierzchnie i inne zagrożenia (SOLAS 74/00 praw. II-2/4.2,
oprócz 4.2.2.3.4, dotyczącego zdalnie zamykanych zaworów należących do
wyposażenia bezpieczeństwa) (SOLAS 74/88 praw. II-1/26 i praw. II-2/15,
oprócz 15.2.5);
sprawdzenie, że normalna praca urządzeń napędu statku może być utrzymana lub przywrócona nawet wtedy, gdy jeden z ważnych mechanizmów
pomocniczych nie działa (SOLAS 74/88 praw. II-1/26);
sprawdzenie, że przewidziano środki mające na celu przywrócenie działania maszynowni statku ze stanu bezenergetycznego bez pomocy z zewnątrz
(SOLAS 74/88 praw. II-1/26);
sprawdzenie, czy kotły i wszystkie elementy mechanizmów, instalacje parowe,
hydrauliczne, pneumatyczne i inne oraz ich armatura, znajdujące się pod ciśnieniem wewnętrznym, zostały poddane odpowiednim próbom, łącznie z próbą ciśnieniową, zgodnie z wymaganiami Administracji lub PRS (SOLAS 74/88
praw. II-1/26);
sprawdzenie, czy przewidziano środki mające zapewnić, że bezpieczna prędkość statku nie będzie przekroczona, gdy istnieje ryzyko osiągnięcia przez mechanizmy nadmiernej prędkości obrotowej (SOLAS 74/88 praw. II-1/27);
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.14 sprawdzenie, że tam gdzie jest to praktycznie wykonalne, zastosowane zostały środki mające zabezpieczyć przed nadmiernym wzrostem ciśnienia
w częściach głównych, pomocniczych i innych mechanizmów siłowni, znajdujących się pod działaniem ciśnienia wewnętrznego i narażonych na wystąpienie niebezpiecznego wzrostu ciśnienia (SOLAS 74/88 praw. II-1/27);
.15 sprawdzenie, że skrzynie korbowe silników spalinowych wyposażone są
w wymagane urządzenia bezpieczeństwa (zawory eksplozyjne) i że są one
zainstalowane w sposób ograniczający do minimum możliwość zranienia
personelu (SOLAS 74/88 praw. II-1/27);
.16 sprawdzenie, czy turbina napędu głównego lub, zależnie od sytuacji, silnik
spalinowy napędu głównego oraz mechanizmy pomocnicze wyposażone są
w automatyczne urządzenia wyłączające na wypadek awarii, takich jak zakłócenia w dopływie oleju smarowego, mogących szybko doprowadzić do
całkowitego zniszczenia, poważnego uszkodzenia lub wybuchu (SOLAS
74/88 praw. II-1/27);
.17 sprawdzenie, czy mechanizmy są zdolne do odwrócenia w wystarczającym
czasie kierunku naporu śruby napędowej i zatrzymania w ten sposób statku
na możliwej do przyjęcia odległości, włączając w to skuteczność wszelkich
dodatkowych urządzeń do manewrowania i zatrzymywania statku; należy
to udokumentować (SOLAS 74/88 praw. II-1/28);
.18 sprawdzenie, czy główne i rezerwowe urządzenia sterowe są tak skonstruowane, że uszkodzenie jednego z nich nie uniemożliwia działania drugiego
(SOLAS 74/88 praw. II-1/29);
.19 sprawdzenie odpowiednio, że główne elementy urządzenia sterowego są
w sposób ciągły smarowane lub zaopatrzone w armaturę do ich smarowania (SOLAS 74/88 praw. II-1/29);
.20 sprawdzenie, czy są zamontowane zawory nadmiarowe na każdym elemencie układu hydraulicznego urządzenia sterowego, który może być odcięty
i w którym może nastąpić wzrost ciśnienia pochodzący od źródła energii
lub w wyniku działania sił zewnętrznych, oraz że zawory te ustawione są
na ciśnienie nie przekraczające ciśnienia obliczeniowego (SOLAS 74/88
praw. II-1/29);
.21 sprawdzenie, czy główne urządzenie sterowe jest w stanie sterować statkiem
przy maksymalnej prędkości eksploatacyjnej podczas biegu naprzód i jest
w stanie przestawić ster z wychylenia 35o na jedną burtę do wychylenia 35o
na drugą burtę przy największym zanurzeniu statku, który porusza się naprzód z największą prędkością eksploatacyjną oraz w tych samych warunkach z wychylenia 35o na jedną burtę do wychylenia 30o na drugą burtę,
w czasie nie przekraczającym 28 sekund (SOLAS 74/88 praw. II-1/29);
.22 sprawdzenie, czy rezerwowe urządzenie sterowe jest zdolne do sterowania
statkiem przy prędkości umożliwiającej żeglugę oraz ma możliwość szybkiego uruchamiania w sytuacji awaryjnej, a także jest zdolne do przełożenia
steru z wychylenia 15o na jedną burtę do wychylenia 15o na drugą burtę
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.23

.24

.25

.26

.27

.28

.29

.30

w czasie nie przekraczającym 60 sekund przy największym zanurzeniu
statku, który porusza się naprzód z prędkością równą połowie największej
prędkości eksploatacyjnej lub z prędkością 7 węzłów, w zależności od tego,
która z tych wartości jest większa (SOLAS 74/88 praw. II-1/29);
sprawdzenie, że po zaniku zasilania zespołów energetycznych głównego
i rezerwowego urządzenia sterowego następuje ich automatyczny rozruch
z chwilą przywrócenia zasilania oraz że są przystosowane do włączenia ich
do pracy ze stanowiska na mostku, a w przypadku uszkodzenia zasilania
dowolnego zespołu energetycznego na mostku uruchamiany jest dźwiękowy i optyczny sygnał alarmowy (SOLAS 74/88 praw. II-1/29);
sprawdzenie, w przypadku gdy główne urządzenie sterowe ma dwa lub więcej
jednakowych zespołów energetycznych, a brak jest rezerwowego urządzenia
sterowego, że możliwe jest zachowanie zdolności sterowania lub szybkie jej
odzyskanie w razie pojedynczego uszkodzenia w układzie rurociągów urządzenia sterowego lub w jednym z zespołów (SOLAS 74/88 praw. II-1/29);
sprawdzenie, że układ sterowania głównym urządzeniem sterowym działa
poprawnie zarówno z mostka, jak i z pomieszczenia maszyny sterowej
(SOLAS 74/88 praw. II-1/29);
sprawdzenie, w przypadku gdy główne urządzenie sterowe ma dwa lub
więcej jednakowych zespołów energetycznych, a brak jest rezerwowego
urządzenia sterowego, że dwa niezależne układy sterowania z mostka nawigacyjnego działają w sposób zadowalający (SOLAS 74/88 praw. II-1/29);
sprawdzenie, że układ sterowania rezerwowym urządzeniem sterowym
z pomieszczenia maszyny sterowej, a jeżeli jest napędzane mechanicznie,
to także z mostka, działa w sposób zadowalający oraz że układ ten jest niezależny od układu sterowania głównym urządzeniem sterowym (SOLAS
74/88 praw. II-1/29);
sprawdzenie, że każdy układ sterowania głównym i rezerwowym urządzeniem sterowym, którym można posługiwać się z mostka, jest zdolny do załączania go do pracy ze stanowiska na mostku oraz że w pomieszczeniu
maszyny sterowej przewidziano środki umożliwiające odłączenie dowolnego układu sterowania, którym można posługiwać się z mostka, od obsługiwanego przez ten układ urządzenia sterowego oraz że w przypadku awarii
elektrycznego zasilania układu sterowania na mostku podawany jest dźwiękowy i optyczny sygnał alarmowy (SOLAS 74/88 praw. II-1/29);
sprawdzenie, że obwody elektroenergetyczne i układy sterowania urządzeniem sterowym z przynależnymi do nich elementami, kablami oraz rurociągami są na całej długości możliwie najbardziej od siebie odseparowane
(SOLAS 74/88 praw. II-1/29);
sprawdzenie, że środki łączności pomiędzy mostkiem i pomieszczeniem
maszyny sterowej działają w sposób zadowalający, a dla statków wyposażonych w awaryjne stanowiska sterowe przewidziano telefon lub inne
środki łączności do przekazywania na te stanowiska informacji o kursie
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i wizualnych wskazań odczytu kompasu (SOLAS 74/00 praw. V/19.2.1)
(SOLAS 74/88 praw. II-1/29);
sprawdzenie, że kątowe położenie steru jest wskazywane na mostku, niezależnie od systemu sterowania, jeżeli urządzenie sterowe jest napędzane
energią mechaniczną oraz jest możliwe do określenia w pomieszczeniu maszyny sterowej (SOLAS 74/88 praw. II-1/29) (SOLAS 74/00 praw. V/19);
sprawdzenie, że urządzenie sterowe z napędem hydraulicznym jest wyposażone w sprawnie działającą sygnalizację alarmową niskiego poziomu płynu hydraulicznego w każdym zbiorniku; że alarmy optyczny i dźwiękowy podawane
są na mostku nawigacyjnym i w przedziale maszynowym oraz że co najmniej
jeden zespół energetyczny, łącznie z jego zbiornikiem obiegowym, może być
napełniony ze stanowiska w pomieszczeniu maszyny sterowej ze stałego
zbiornika zapasowego (wyposażonego w miernik poziomu) za pośrednictwem
stałego układu rurociągów (SOLAS 74/88 praw. II-1/29);
sprawdzenie, że pomieszczenie maszyny sterowej jest łatwo dostępne i, na
ile jest to praktycznie wykonalne, oddzielone od przedziałów maszynowych oraz że zapewniony jest bezpieczny roboczy dostęp do maszyny sterowej i elementów sterowania (SOLAS 74/88 praw. II-1/29);
sprawdzenie, że na mostku oraz na stanowisku sterowania mechanizmami
głównymi wskaźniki pracy silników elektrycznych i elektrohydraulicznych
urządzeń sterowych działają poprawnie oraz że sygnalizacja alarmowa na stanowisku sterowania mechanizmami głównymi o przeciążeniu i o braku fazy
przy zasilaniu trójfazowym działa poprawnie (SOLAS 74/88 praw. II-1/30);
sprawdzenie, że ważne dla napędu i bezpieczeństwa statku mechanizmy
główne i pomocnicze wyposażone są w skuteczne środki do ich obsługi
i sterowania (SOLAS 74/88 praw. II-1/31);
sprawdzenie, w przypadku gdy przewidziane jest zdalne sterowanie
z mostka urządzeniami napędu statku, że zapewnione są środki umożliwiające takie sterowanie, a tam, gdzie to niezbędne, także monitorowanie, zawiadamianie, alarmowanie i inicjowanie działań bezpieczeństwa (SOLAS
74/00/02 praw. II-1/31);
sprawdzenie, że urządzenia do sterowania z centrali manewrowo-kontrolnej
głównym i pozostałymi mechanizmami są odpowiednie (SOLAS 74/88 praw.
II-1/31);
sprawdzenie, że zapewnione są środki do przejęcia ręcznej kontroli nad automatycznymi układami sterowania oraz że uszkodzenie tych układów nie
uniemożliwia użycia ręcznej kontroli (SOLAS 74/88 praw. II-1/31);
sprawdzenie, że kotły opalane paliwem płynnym i utylizacyjne, nie opalane
wytwornice pary, instalacje parowe i sprężonego powietrza są wyposażone
w odpowiednie urządzenia bezpieczeństwa (SOLAS 74/88, praw. II-1/32,33,34);
sprawdzenie, że systemy wentylacji przedziałów maszynowych działają
poprawnie (SOLAS 74/88 praw. II-1/35);

.41 sprawdzenie, że środki zastosowane w celu ograniczenia hałasu w pomieszczeniach maszynowych są efektywne (SOLAS 74/88 praw. II-1/36);
.42 sprawdzenie, że telegraf maszynowy, zapewniający wizualne wskazanie
przekazywanych komend w przedziale maszynowym i na mostku nawigacyjnym, działa w sposób zadowalający (SOLAS 74/88 praw. II-1/37);
.43 sprawdzenie, że drugi środek komunikacji pomiędzy mostkiem a przedziałem maszynowym również działa w sposób zadowalający i że przewidziano
odpowiednie środki do łączności mostka i przedziału maszynowego z innymi stanowiskami, z których może się odbywać sterowanie pracą silników
(SOLAS 74/88 praw. II-1/37);
.44 sprawdzenie, że alarm dla mechaników jest wyraźnie słyszalny w pomieszczeniach mieszkalnych mechaników (SOLAS 74/88 praw. II-1/38);
.45 sprawdzenie, że zastosowano efektywne środki zapobiegające zetknięciu
się oleju, który w wyniku działania ciśnienia może wyciec z którejkolwiek
pompy, filtra lub podgrzewacza, z nagrzanymi powierzchniami (SOLAS
74/00 praw. II-2/4.2.2.3);
.46 sprawdzenie, że przyrządy służące do sprawdzenia ilości oleju w zbiorniku
oleju są w dobrym stanie technicznym (SOLAS 74/00 praw. II-2/4.2.2.3);
.47 sprawdzenie, że urządzenia zapobiegające nadmiernemu wzrostowi ciśnienia w każdym zbiorniku oleju lub w każdej części instalacji, łącznie z rurociągami zasilającymi, są w dobrym stanie technicznym (SOLAS 74/00
praw. II-2/4.2.2.4);
.48 sprawdzenie, że zbiorniki w skrajniku dziobowym nie są przewidziane do
przewozu paliwa, oleju smarowego i innych palnych olejów (SOLAS 74/00
praw. II-2/4.2.2.3);
.49 sprawdzenie, że instalacja elektryczna (łącznie z głównym źródłem energii
i instalacją oświetlenia) jest wykonana zgodnie z zatwierdzonymi planami
(SOLAS 74/88 praw. II-1/40 i 41);
.50 sprawdzenie, że zostało przewidziane niezależne awaryjne źródło energii
elektrycznej, a odpowiednie instalacje są wystarczająco zasilane (SOLAS
74/88 praw. II-1/43);
.51 sprawdzenie, że urządzenia rozruchowe każdego awaryjnego zespołu prądotwórczego są wystarczające (SOLAS 74/88 praw. II-1/44);
.52 sprawdzenie, że przewidziano środki zapobiegania porażeniom, pożarom
i innym zagrożeniom pochodzącym od elektryczności (SOLAS 74/88 praw.
II-1/45);
.53 sprawdzenie, że spełnione są wymagania dotyczące okresowo bezwachtowych
przedziałów maszynowych (SOLAS 74/88 praw. II-1/46 do 53), a w szczególności:
– sprawdzenie środków zapobiegania pożarom i wykonanie próby alarmów, tam gdzie ma to zastosowanie;
– sprawdzenie środków ochrony przeciwko zalaniu;
– sprawdzenie sterowania mechanizmami napędowymi z mostka;
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– upewnienie się, że przewidziano środki łączności głosowej pomiędzy
centralą manewrowo-kontrolną lub stanowiskiem sterowania mechanizmami napędowymi, w zależności od tego, jakie rozwiązanie zastosowano a mostkiem i pomieszczeniami mieszkalnymi oficerów mechaników oraz że są one skuteczne;
– sprawdzenie, że system alarmowy jest wyposażony w funkcję losowego
sprawdzania działania;
– sprawdzenie, że przewidziane są środki do automatycznego wyłączenia
urządzeń maszynowych lub kotłów w przypadku poważnego zakłócenia
w ich działaniu oraz wykonanie próby alarmów;
– upewnienie się, że spełnione są specjalne wymagania dotyczące urządzeń maszynowych, kotłów i instalacji elektrycznych;
.54 sprawdzenie, że wszystkie składniki konstrukcyjnej ochrony przeciwpożarowej, łącznie z systemami wentylacyjnymi, są wykonane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją, przeprowadzenie próby działania urządzeń zamykających główne otwory wlotowe i wylotowe wszystkich systemów
wentylacyjnych oraz sprawdzenie, że zapewniona jest możliwość wyłączenia wentylacji mechanicznej z łatwo dostępnego miejsca znajdującego się
poza obsługiwanym przez nią pomieszczeniem (SOLAS 74/00 praw.
II-2/4.4, 5.2, 5.3.1, 5.3.2, 6.2, 6.3, 7.5.5, 7.7, 8.2, 8.4, 9.2.1, 9.3, 9.4.2, 9.5,
9.7.1 do 9.7.3, 9.7.5.2, 11.2 do 11.5) (SOLAS 74/88 praw. II-2/42 do 44, 46
do 50 oraz 52);
.55 sprawdzenie, że wszystkie składniki konstrukcyjnej ochrony przeciwpożarowej w przedziałach ładunkowych, łącznie z systemami wentylacyjnymi,
wykonane są zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją, przeprowadzenie prób
działania urządzeń zamykających główne otwory wlotowe i wylotowe
wszystkich systemów wentylacyjnych oraz sprawdzenie, że zapewniona
jest możliwość wyłączenia wentylacji mechanicznej z łatwo dostępnego
miejsca, znajdującego się poza obsługiwanym pomieszczeniem (SOLAS
74/00 praw. II-2/5.2.1, 11.2, 11.3, 11.5, 19.3.8, 19.3.10, 20.2.1 i 20.3)
(SOLAS 74/88 praw. II-2/42 do 44, 46 do 50 i 52 do 54);
.56 sprawdzenie, że schody i drabiny rozmieszczone są w sposób zapewniający
łatwą drogę ewakuacji ze wszystkich pomieszczeń mieszkalnych oraz
z pomieszczeń, w których pracuje załoga, innych niż przedziały maszynowe,
na pokład otwarty, a stamtąd do łodzi i tratw ratunkowych (SOLAS 74/00
praw. II-2/13.2, 13.3.1, 13.3.3 i 13.6; Kodeks FSS rozdz. 13 punkt 3)
(SOLAS 74/88 praw. II-2/45). W szczególności należy potwierdzić, że:
– na wszystkich poziomach mieszkalnych są zapewnione co najmniej
dwie, usytuowane możliwie jak najdalej od siebie, drogi ewakuacyjne
z każdego zamkniętego pomieszczenia lub grupy pomieszczeń;
– poniżej najniższego pokładu otwartego główną drogę ewakuacji stanowi klatka schodowa, a zapasową drogą ewakuacji jest szyb lub klatka
schodowa;
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– powyżej najniższego pokładu otwartego drogami ewakuacji są klatki
schodowe lub drzwi prowadzące na pokład otwarty, albo ich kombinacje;
– pomieszczenie radiostacji ma bezpośrednie wyjście na pokład otwarty
lub przewidziano dwie drogi dostępu lub wydostania się z tego pomieszczenia, z których jedną jest iluminator lub okno o wystarczających
rozmiarach;
sprawdzenie, że z każdego przedziału maszynowego kategorii A przewidziano dwie, rozmieszczone jak najdalej od siebie, drogi ewakuacji i, jeśli ma to
zastosowanie, przewidziano ciągłą osłonę przeciwpożarową, poczynając od
dolnej części przedziału aż do bezpiecznego miejsca na zewnątrz przedziału,
a także, że z pozostałych przedziałów maszynowych zostały przewidziane
odpowiednie drogi ewakuacji (SOLAS 74/00 praw. II-2/13.4.2; Kodeks FSS
rozdz. 13 punkt 3) (SOLAS 74/88 praw. II-2/45);
oględziny instalacji paliwa gazowego dla celów gospodarczych (SOLAS
74/00 praw. II-2/4.3);
potwierdzenie gdy ma to zastosowanie, że wszystkie elementy urządzeń dla
helikopterów zainstalowane są zgodnie z zatwierdzonymi planami (SOLAS
74/00 praw. II-2/18) (SOLAS 74/88 praw. II-2/18.8);
potwierdzenie, że na pokładzie nie jest stosowany azbest, chyba że jego
użycie jest dozwolone (SOLAS 74/00 praw. II-1/3-5);
potwierdzenie, dla masowców, że wszystkie zbiorniki przeznaczone do balastowania wodą morską mają skuteczny system ochrony korozyjnej, taki
jak twarde powłoki ochronne (SOLAS 74/00 praw. II-1/3-2);
bis potwierdzenie, że wszystkie zbiorniki przeznaczone do balastowania
wodą morską rozmieszczone na statku i przedziały umieszczone w podwójnym poszyciu burtowym na masowcach o długości 150 m i większej,
mają powłoki zgodne z rezolucją MSC.215(82) (SOLAS 74/00/06 praw. II1/3-2);
potwierdzenie, dla zbiornikowców olejowych i masowców, że środki dostępu
do przedziałów ładunkowych i innych przedziałów są zgodne z opisem w Podręczniku dostępu do konstrukcji statku (SOLAS 74/00/02/04 praw. II-1/3-6);
na masowcach, sprawdzenie i przeprowadzenie prób sygnalizatorów poziomu wody w ładowniach, przedziałach balastowych i przedziałach suchych
oraz przeprowadzenie prób sygnalizacji dźwiękowej i optycznej (SOLAS
74/02 praw. XII-12);
sprawdzenie, dla masowców, usytuowania dostępu do urządzeń do osuszania
i pompowania przed grodzią zderzeniową (SOLAS 74/02 praw. XII-13);
sprawdzenie, że numer identyfikacyjny statku jest naniesiony w sposób
trwały (SOLAS 74/02 praw. XI-1/3);
sprawdzenie, że urządzenia do holowania i cumowania są wyraźnie oznakowane ze wszystkimi ograniczeniami wiążącymi się z ich bezpiecznym
działaniem (SOLAS 74/04 praw. II-1/3-8).
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3.1.4 Przegląd kadłuba, urządzeń maszynowych i wyposażenia podczas budowy
statku towarowego i po zakończeniu montażu w zakresie wymagań dodatkowych
dla zbiornikowców olejowych obejmuje:
.1 sprawdzenie, tam, gdzie ma to zastosowanie, że główne urządzenie sterowe
ma dwa lub więcej jednakowych zespołów energetycznych i wystarczające
wyposażenie, aby przywrócić zdolność sterowania w przypadku pojedynczego uszkodzenia (SOLAS 74/88 praw. II-1/29);
.2 sprawdzenie, że ani układ rozdzielczy wykorzystujący kadłub jako przewód
powrotny, ani uziemiony układ rozdzielczy nie zostały zastosowane (SOLAS
74/88 praw. II-1/45);
.3 sprawdzenie, że usytuowanie pomieszczeń i konstrukcyjna ochrona przeciwpożarowa, łącznie ze specjalnym wyposażeniem w przypadku gdy statek jest statkiem wielozadaniowym, są zgodne z zatwierdzonymi planami
(SOLAS 74/00 praw. II-2/1.6, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.9, 9.2.4, 9.3 i 9.6.5) (SOLAS
74/88 praw. II-2/55 do 58);
.4 sprawdzenie, czy stałe, uznanego typu gazoszczelne świetliki, służące do
oświetlania pompowni ładunkowych, posiadające odpowiednią wytrzymałość
i nie naruszające odporności pożarowej i gazoszczelności grodzi i pokładów
zostały zamontowane w przegrodach i pokładach oddzielających pompownie
ładunkowe od innych pomieszczeń;
.5 sprawdzenie, że instalacje odpowietrzania, przedmuchiwania i odgazowania zbiorników ładunkowych oraz inne rozwiązania wentylacji i zabezpieczenia zbiorników ładunkowych przed nad- lub podciśnieniem są zgodne
z zatwierdzoną dokumentacją (SOLAS 74/00 praw. II-2/4.5.3, 4.5.4, 4.5.6,
4.5.8 i 11.6) (SOLAS 74/88 praw. II-2/59 i 62.13.1 do 62.13.3);
.6 potwierdzenie, że dostęp do części dziobowej statku jest zgodny z zatwierdzonymi planami (SOLAS 74/00/04 praw. II-1/3-3);
.7 potwierdzenie, dla zbiornikowców o nośności 20 000 ton i większej, że
urządzenia do awaryjnego holowania rozmieszczone są zgodnie z zatwierdzonymi planami (SOLAS 74/00/04 praw. II-1/3-4);
.8 potwierdzenie, że wszystkie zbiorniki przeznaczone do balastowania wodą
morską mają skuteczny system ochrony korozyjnej, taki jak twarde powłoki ochronne (SOLAS 74/00/06 praw. II-1/3-2).
3.1.5 Przegląd kadłuba, urządzeń maszynowych i wyposażenia podczas budowy
statku towarowego i po zakończeniu montażu w zakresie wymagań dodatkowych
dla chemikaliowców i gazowców obejmuje:
.1 zakres określony w 3.1.4.
3.1.6
.1
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Przegląd dokumentów, które powinny znajdować się na statku, obejmuje:
sprawdzenie, że informacja o stateczności i plany zabezpieczenia niezatapialności znajdują się na statku (SOLAS 74/88 praw. II-1/22 i 23-1) (SOLAS 06 praw. II-1/5-1 i 19);

.2
.3
.4
.5
.6
.7

potwierdzenie, że dziennik manewrowy znajduje się na statku i że informacja o manewrowości jest umieszczona na mostku nawigacyjnym (SOLAS
74/88 praw. II-1/28);
potwierdzenie, że zatwierdzony Podręcznik mocowania ładunków dla statków przewożących jednostki ładunkowe znajduje się na statku (SOLAS
74/94 praw. VI/5.6);
sprawdzenie, że zatwierdzony miernik obciążenia kadłuba dla masowców
o długości 150 m i większej znajduje się na statku (SOLAS 74/97 praw.
XII/11);
potwierdzenie, dla zbiornikowców olejowych i masowców, że Podręcznik
dostępu do konstrukcji statku znajduje się na statku (SOLAS 74/00/02/04
praw. II-1/3-6(4));
potwierdzenie, że komplet rysunków konstrukcyjnych z budowy statku jest
przechowywany na statku (SOLAS 74/04 praw. II-1/3-7);
potwierdzenie, tam gdzie to ma zastosowanie, że na statku znajduje się dokumentacja systemu powłok ochronnych oceniona przez Administrację
(SOLAS 74/00/06 praw. II-1/3-2).

3.1.7 Zakończenie przeglądu wstępnego kadłuba, urządzeń maszynowych i wyposażenia statku towarowego:
.1 jeżeli przegląd zakończył się wynikiem pozytywnym, wystawiony zostaje
Certyfikat bezpieczeństwa konstrukcji statku towarowego.
3.2

Przegląd roczny

3.2.1 Sprawdzenie aktualnych certyfikatów i innych dokumentów podczas przeglądu kadłuba, urządzeń maszynowych i wyposażenia statku towarowego obejmuje:
.1 sprawdzenie ważności, odpowiednio, Certyfikatu bezpieczeństwa wyposażenia statku towarowego, Certyfikatu bezpieczeństwa radiowego statku towarowego oraz Certyfikatu bezpieczeństwa konstrukcji statku towarowego
lub Certyfikatu bezpieczeństwa statku towarowego;
.2 sprawdzenie ważności Certyfikatu zarządzania bezpieczeństwem (SMC)
i czy egzemplarz Dokumentu zgodności (DOC) znajduje się na statku;
.2 bis sprawdzenie ważności Międzynarodowego certyfikatu ochrony statku;
.3 sprawdzenie ważności Międzynarodowego świadectwa wolnej burty lub
Międzynarodowego świadectwa zwolnienia od wymagań wolnej burty;
.4 sprawdzenie ważności Świadectwa o zapobieganiu zanieczyszczaniu olejami;
.5 sprawdzenie Świadectwa klasy, jeżeli statek jest klasyfikowany przez instytucję klasyfikacyjną;
.6 sprawdzenie, jeśli to ma zastosowanie, ważności Świadectwa zdolności do
przewozu niebezpiecznych chemikaliów luzem;
.7 sprawdzenie, jeżeli to ma zastosowanie, ważności Międzynarodowego certyfikatu zdolności do przewozu skroplonych gazów luzem;
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sprawdzenie ważności, jeśli ma to zastosowanie, Międzynarodowego świadectwa o zapobieganiu zanieczyszczaniu przez statki przewożące luzem
szkodliwe substancje ciekłe;
.9 sprawdzenie, jeśli to ma zastosowanie, ważności Międzynarodowego świadectwa o zapobieganiu zanieczyszczaniu ściekami fekalnymi;
.10 sprawdzenie, jeśli to ma zastosowanie, ważności Międzynarodowego świadectwa o zapobieganiu zanieczyszczaniu powietrza;
.11 sprawdzenie, czy stan załogi statku jest zgodny z Certyfikatem bezpiecznej
obsługi statku (SOLAS 74/00 praw. V/14) (SOLAS 74/88 praw. V/13(b));
.12 sprawdzenie, czy kapitan, oficerowie i załoga posiadają certyfikaty wymagane przez Konwencję STCW;
.13 sprawdzenie, czy zainstalowano nowe wyposażenie, a jeśli tak, czy zostało
uprzednio uznane i czy zapisy o wszelkich zmianach znajdują się w odpowiednim certyfikacie;
.14 sprawdzenie, czy informacja o stateczności łącznie ze statecznością w stanie uszkodzonym, gdy ma to zastosowanie, i plany zabezpieczenia niezatapialności znajdują się na statku (SOLAS 74/88/00 praw. II-1/22, 23 i 25)
(SOLAS 06 praw. II-1/5-1 i 19);
.15 sprawdzenie, czy dziennik manewrowy znajduje się na statku i czy informacja o manewrowości jest dostępna na mostku nawigacyjnym (SOLAS
74/88 praw. II-1/28);
.16 sprawdzenie, poprzez przegląd zapisów w dzienniku okrętowym, że przeprowadzono ćwiczenia awaryjnego sterowania i próby urządzenia sterowego (SOLAS 74/00 praw. V/26) (SOLAS 74/88 praw. V/19);
.17 sprawdzenie, że rutynowe przeglądy kotłów i innych zbiorników ciśnieniowych, określone przez Administrację, zostały przeprowadzone w wymaganym zakresie, a urządzenia bezpieczeństwa, takie jak zawory bezpieczeństwa na kotłach zostały poddane próbom;
.18 sprawdzenie, tam, gdzie to ma zastosowanie, że kadłub i urządzenia maszynowe zostały przedstawione do przeglądu zgodnie z zatwierdzonym przez
Administrację lub instytucję klasyfikacyjną schematem nadzoru stałego;
.19 potwierdzenie, tam, gdzie ma to zastosowanie, że kompletny zestaw sprawozdań z rozszerzonego przeglądu oraz sprawozdanie z oceny stanu kadłuba są na statku;
.19 bis potwierdzenie, że na statku znajdują się właściwe Karty charakterystyki
substancji niebezpiecznej;
.20 potwierdzenie, dla masowców, że instrukcja załadunku/rozładunku wymagana w prawidle VI/7 Konwencji SOLAS znajduje się na statku (SOLAS
74/97 praw. XII/8.1);
.21 potwierdzenie, dla masowców z narzuconymi ograniczeniami w stosunku
do przewozu stałego ładunku masowego o gęstości 1780 kg/m3 i większej,
że w sposób trwały są one oznakowane trójkątem na śródokręciu, na poszyciu burty (SOLAS 74/97 praw. XII/8.3);
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.22 potwierdzenie, dla masowców, że miernik obciążenia kadłuba znajduje się
na statku i funkcjonuje (SOLAS 74/97 praw. XII/11);
.23 potwierdzenie, dla masowców o długości 150 m i większej, z jednoposzyciową konstrukcją burty, przewożących stale ładunki masowe o gęstości
1780 kg/m3 i większej, zbudowanych przed 1 lipca 1999 r., że mają one po
dacie wprowadzenia w życie, podanej w Konwencji SOLAS 94/97 prawidło
XII/3, odpowiednią stateczność i wytrzymałość na zalanie pierwszej ładowni od dziobu (SOLAS 74/97 praw. XII/3 do 6);
.24 potwierdzenie, że zatwierdzony Podręcznik mocowania ładunków dla statków przewożących jednostki ładunkowe, łącznie z kontenerami, znajduje
się na statku (SOLAS 74/94 praw. VI/5.6);
.25 potwierdzenie, że instrukcja załadunku dla przewozu ładunków masowych
znajduje się na statku (SOLAS 74/00 praw. VI/7);
.26 potwierdzenie, dla zbiornikowców olejowych i masowców, że Podręcznik
dostępu do konstrukcji statku znajduje się na statku (SOLAS 74/00/02 praw.
II-1/3-6(4));
.27 potwierdzenie, że zmiany konstrukcyjne statku, jeśli zostały wprowadzone,
zostały zatwierdzone przez instytucję klasyfikacyjną i naniesione na rysunkach konstrukcyjnych z budowy statku przechowywanych na statku (SOLAS 74/04 praw. II-1/3-7);
.28 potwierdzenie, tam gdzie ma to zastosowanie, że dokumentacja systemu
powłok ochronnych znajduje się na statku (SOLAS 74/00/06 praw. II-1/3-2);
.29 potwierdzenie, tam gdzie ma to zastosowanie, że utrzymanie powłok
ochronnych zostało włączone do ogólnego systemu utrzymania statku (SOLAS 74/00/06 praw. II-1/3-2);
.30 potwierdzenie, że na statku znajduje się Międzynarodowe świadectwo systemu przeciwporostowego (AFS 2001 Załącznik 4 praw. 2), jeśli to ma zastosowanie.
3.2.2 Przegląd roczny kadłuba, urządzeń maszynowych i wyposażenia statku
towarowego obejmuje:
.1 oględziny, na ile jest to możliwe, poszycia kadłuba oraz jego zamknięć;
.2 oględziny, na ile jest to możliwe, urządzeń kotwicznych i cumowniczych.
Dla statków zbudowanych po 1.01.2007 r., potwierdzenie, że urządzenia do
holowania i cumowania są wyraźnie oznakowane, ze wszystkimi ograniczeniami wiążącymi się z ich bezpiecznym działaniem (SOLAS 74/04 praw.
II-1/3-8);
.3 oględziny, na ile jest to możliwe, grodzi zderzeniowej i innych grodzi wodoszczelnych (SOLAS 74/88 praw. II-1/11 i 14) (SOLAS 06 praw. II-1/10, 11 i 12);
.4 oględziny i przeprowadzenie prób działania (na miejscu lub zdalnie)
wszystkich drzwi wodoszczelnych w grodziach wodoszczelnych (SOLAS
74/88 praw. II-1/18) (SOLAS 06 praw. II-1/16);
.4 bis sprawdzenie urządzeń do zamykania otworów w zewnętrznym poszyciu
kadłuba poniżej pokładu wolnej burty (SOLAS 06 praw. II-1/15);
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oględziny każdej pompy zęzowej i sprawdzenie, że instalacja zęzowa we
wszystkich przedziałach wodoszczelnych działa w sposób zadowalający
(SOLAS 74/88 praw. II-1/21) (SOLAS 05 praw. II-1/35-1);
sprawdzenie, że instalacja osuszania zamkniętych pomieszczeń ładunkowych usytuowanych na pokładzie wolnej burty działa w sposób zadowalający (SOLAS 74/88 praw. II-1/21) (SOLAS 05 praw. II-1/35-1);
sprawdzenie, że mechanizmy, kotły i inne zbiorniki ciśnieniowe, współpracujące z nimi systemy rurociągów i armatura są tak zamontowane i zabezpieczone, że do minimum zredukowane jest zagrożenie dla osób znajdujących
się na statku, ze zwróceniem szczególnej uwagi na elementy ruchome, gorące powierzchnie i inne zagrożenia (SOLAS 74/00 praw. II-2/4.2, oprócz
4.2.2.3.4, dotyczącego zdalnie zamykanych zaworów należących do wyposażenia bezpieczeństwa) (SOLAS 74/88 praw. II-1/26 i 32 do 34) (SOLAS
74/88 praw. II-2/15, oprócz 15.2.5);
sprawdzenie, że normalna praca urządzeń napędu statku może być utrzymana lub przywrócona nawet wtedy, gdy jeden z ważnych mechanizmów
pomocniczych nie działa (SOLAS 74/88 praw. II-1/26);
sprawdzenie, że przewidziano środki mające na celu przywrócenie działania maszynowni statku ze stanu bezenergetycznego bez pomocy z zewnątrz
(SOLAS 74/88 praw. II-1/26);
przeprowadzenie ogólnych oględzin mechanizmów, kotłów, wszelkich parowych, hydraulicznych, pneumatycznych i innych instalacji i związanej
z nimi armatury w celu stwierdzenia, czy są właściwie utrzymywane, ze
zwróceniem szczególnej uwagi na zagrożenia związane z pożarem i eksplozją (SOLAS 74/88 praw. II-1/26 i 27);
oględziny i próby działania głównego i pomocniczego urządzenia sterowego, łącznie z przynależnym do nich wyposażeniem i systemami kontrolnymi (SOLAS 74/88 praw. II-1/29);
sprawdzenie, czy środki komunikacji pomiędzy mostkiem nawigacyjnym
a pomieszczeniem maszyny sterowej i urządzenia wskazujące wychylenie
steru działają poprawnie (SOLAS 74/88 praw. II-1/29) (SOLAS 74/00 praw.
V/19);
sprawdzenie, że statki wyposażone w awaryjne stanowiska sterowania posiadają środki łączności do przekazywania na te stanowiska informacji
o kursie oraz, jeśli ma to zastosowanie, wizualnych wskazań odczytów
kompasu (SOLAS 74/88 praw. II-1/29) i (SOLAS 74/00 praw. V/19) lub
(SOLAS 74/88, tekst obowiązujący przed 1 lipca 2002, praw. V/12);
sprawdzenie, że wszelkie alarmy wymagane dla napędzanych hydraulicznie, elektrycznie i elektrohydraulicznie urządzeń sterowych działają poprawnie i że dla hydraulicznie napędzanych urządzeń sterowych urządzenia
do bezpośredniego ponownego napełniania siłowników utrzymywane są
w dobrym stanie (SOLAS 74/88 praw. II-1/29 i 30);

.15 sprawdzenie układów sterowania głównymi i pomocniczymi mechanizmami istotnymi dla napędu i bezpieczeństwa statku, łącznie, jeśli ma to zastosowanie, z układami zdalnego sterowania z mostka mechanizmami napędu
statku (także monitorowania, zawiadamiania, alarmowania i inicjowania
działań bezpieczeństwa) i układami sterowania z centrali manewrowokontrolnej głównymi i innymi mechanizmami (SOLAS 74/88/00/02 praw.
II-1/31);
.16 sprawdzenie działania instalacji wentylacyjnej przedziałów maszynowych
(SOLAS 74/88 praw. II-1/35);
.17 sprawdzenie, że środki ochrony przed hałasem w przedziałach maszynowych są efektywne (SOLAS 74/88 praw. II-1/36);
.18 sprawdzenie, że telegraf maszynowy, drugi środek łączności pomiędzy
mostkiem a przedziałem maszynowym i środki łączności z każdym innym
stanowiskiem, z którego silniki są sterowane, działają poprawnie (SOLAS
74/88 praw. II-1/37);
.19 potwierdzenie, że alarm dla mechaników jest wyraźnie słyszalny w pomieszczeniach mieszkalnych mechaników (SOLAS 74/88 praw. II-1/38);
.20 sprawdzenie, na ile to możliwe, wizualnie i w działaniu, instalacji elektrycznej, łącznie z głównym źródłem energii elektrycznej i instalacją oświetleniową (SOLAS 74/88 praw. II-1/40 i 41);
.21 sprawdzenie, na ile jest to praktycznie wykonalne, poprawności działania
awaryjnego źródła energii elektrycznej, łącznie z urządzeniami rozruchowymi, zdolności do zasilania wymaganych urządzeń i, jeśli ma to zastosowanie,
poprawności pracy automatycznej (SOLAS 74/88 praw. II-1/43 i 44);
.22 sprawdzenie ogólne, że są zachowane środki ostrożności przeciwko porażeniom, pożarom i innym zagrożeniom związanym z elektrycznością (SOLAS
74/88 praw. II-1/45);
.23 sprawdzenie, że spełnione są wymagania dotyczące przedziałów maszynowych okresowo bezwachtowych (SOLAS 74/88 praw. II-1/46 do 53),
a w szczególności wykonanie losowo prób alarmu i funkcji automatycznego wyłączania;
.24 sprawdzenie, na ile jest to praktycznie wykonalne, że nie dokonano żadnych zmian w konstrukcyjnej ochronie przeciwpożarowej; oględziny obsługiwanych ręcznie i automatycznie drzwi pożarowych i sprawdzenie ich
w działaniu, próby urządzeń zamykających główne otwory wlotowe i wylotowe wszystkich systemów wentylacyjnych oraz próby wyłączania wentylacji mechanicznej z miejsca znajdującego się poza obsługiwanym przez
nią pomieszczeniem (SOLAS 74/00 praw. II-2/4.4, 5.2, 5.3.1, 5.3.2, 6.2, 6.3,
7.5.5, 7.7, 8.2 do 8.4, 9.2.1, 9.2.3, 9.3, 9.4.2, 9.5, 9.7.1 do 9.7.3, 9.7.5.2, 11.2
do 11.5, 19.3.8, 19.3.10, 20.2.1 i 20.3) (SOLAS 74/88 praw. II-2/42 do 44, 46
do 50 i 52);
.25 sprawdzenie, czy drogi ewakuacji z pomieszczeń mieszkalnych, przedziałów maszynowych i innych pomieszczeń są zadowalające (SOLAS 74/00
praw. II-2/13.2, 13.3.1, 13.3.3, 13.4.2 i 13.6) (SOLAS 74/88 praw. II-2/45);
73

.26 sprawdzenie, że spełnione są wymagania dotyczące instalacji paliwa gazowego dla celów gospodarczych (SOLAS 74/88 praw. II-2/51);
.27 oględziny wszystkich złączy kompensacyjnych w instalacji wody morskiej;
.28 potwierdzenie, tam gdzie to ma zastosowanie i na ile jest to praktycznie
wykonalne, podczas przeglądu przestrzeni wewnętrznych na zbiornikowcach olejowych i masowcach, że środki dostępu do przedziałów ładunkowych i innych przedziałów są w dobrym stanie technicznym (SOLAS
74/00/02 praw. II-1/3-6);
.29 potwierdzenie, że od ostatniego przeglądu nie zamontowano na statku żadnego wyposażenia zawierającego azbest (SOLAS 74/00/04 praw. II-1/3-5);
.30 sprawdzenie funkcjonowania alarmów wysokiego poziomu wody w studzienkach zęzowych we wszystkich ładowniach i w tunelach przenośników
(SOLAS 74/97 praw. XII/9);
.31 na masowcach, sprawdzenie sygnalizatorów poziomu wody w ładowniach,
przedziałach balastowych i przedziałach suchych oraz ich sygnalizacji
dźwiękowej i optycznej (SOLAS 74/02 praw. XII-12);
.32 na masowcach, sprawdzenie usytuowania dostępu do urządzeń do osuszania
i pompowania przed grodzią zderzeniową (SOLAS 74/02 praw. XII-13);
.33 potwierdzenie, że numer identyfikacyjny statku jest naniesiony w sposób
trwały (SOLAS 74/02 praw. XI-1/3);
.34 na statkach towarowych z pojedynczym kadłubem i jedną ładownią, sprawdzenie sygnalizatorów poziomu wody w ładowni oraz ich alarmów dźwiękowych i optycznych (SOLAS 74/04 praw. II-1/23-3) (SOLAS 06 praw. II-1/25);
.35 potwierdzenie, że system powłok ochronnych w zbiornikach przeznaczonych do balastowania wodą morską (SWB) na statkach i przedziałach
umieszczonych w podwójnym poszyciu burtowym na masowcach o długości 150 m i większej, jest konserwowany i że prowadzone są zapisy dotyczące konserwacji, napraw i częściowych wymian powłok w dokumentacji
systemu powłok ochronnych (SOLAS 74/00/06 praw. II-1/3-2);
3.2.3 Przegląd roczny kadłuba, urządzeń maszynowych i wyposażenia statku
towarowego w zakresie wymagań dodatkowych dla zbiornikowców olejowych
obejmuje:
.1 sprawdzenie, tam, gdzie to ma zastosowanie, że jest należycie utrzymywane wystarczające wyposażenie służące przywróceniu zdolności sterowania
w przypadku pojedynczego uszkodzenia (SOLAS 74/88 praw. II-1/29);
.2 oględziny zamknięć zbiorników ładunkowych, łącznie z uszczelkami, pokrywami, zrębnicami i osłonami;
.3 oględziny zaworów wyrównawczych nadciśnieniowo-podciśnieniowych
i urządzeń zapobiegających przenikaniu płomienia (SOLAS 74/00 praw.
II-2/11.6);
.4 oględziny, na ile jest to praktycznie wykonalne, urządzeń zapobiegających
przenikaniu płomienia na odpowietrzeniach wszystkich zbiorników paliwowych, ściekowych, zaolejonego balastu i pustych przestrzeni;
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oględziny instalacji odpowietrzania, przedmuchiwania i odgazowania zbiorników ładunkowych oraz innych instalacji wentylacyjnych (SOLAS 74/00
praw. II-2/4.5.3, 4.5.4, 4.5.6 i 4.5.8) (SOLAS 74/88 praw. II-2/59);
oględziny instalacji ładunkowej, mycia zbiorników surową ropą naftową,
instalacji balastowej i resztkowej, zarówno na pokładzie, jak i w pompowniach ładunkowych i instalacji bunkrowania paliwa na pokładzie;
sprawdzenie, czy wyposażenie elektryczne znajdujące się w rejonach niebezpiecznych jest odpowiednie, by umieścić je w takim miejscu, czy jest
w dobrym stanie technicznym i jest właściwie utrzymywane;
sprawdzenie, że w pompowni ładunkowej lub w jej pobliżu nie ma potencjalnych źródeł zapłonu (takich, jak nie zamocowany osprzęt i wyposażenie, materiały palne itp.) oraz że nie ma śladów nadmiernych przecieków i
że drabiny umożliwiające dostęp są w dobrym stanie technicznym;
oględziny wszystkich grodzi w pompowni dla wykrycia ewentualnych przecieków oleju i pęknięć, a w szczególności oględziny uszczelnień w miejscach
przejść grodziowych w grodziach pompowni ładunkowej;
oględziny, na ile jest to praktycznie wykonalne, pomp ładunkowych, zęzowych, balastowych i resztkowych dla wykrycia nadmiernych przecieków
na dławnicach, zweryfikowanie właściwego działania elektrycznego i mechanicznego zdalnego sterowania i urządzeń odcinających oraz działania
instalacji zęzowej w pompowni ładunkowej, a także sprawdzenie, że fundamenty pomp są nienaruszone;
sprawdzenie, że system wentylacji w pompowni jest sprawny, kanały są
nienaruszone, zasuwy regulacyjne sprawne a ekrany czyste;
sprawdzenie, że manometry zainstalowane na rurociągach przeładunkowych oraz instalacje pomiaru poziomu cieczy w zbiornikach są sprawne;
sprawdzenie dostępu do części dziobowej statku (SOLAS 74/00/04 praw.
II-1/3-3);
sprawdzenie, dla zbiornikowców o nośności 20 000 ton i większej, że urządzenie do awaryjnego holowania jest w stanie gotowym do użycia (SOLAS
74/00/04 praw. II-1/3-4);
potwierdzenie, że utrzymywany jest, tam gdzie ma to zastosowanie, system
ochrony korozyjnej w zbiornikach wody balastowej zbiornikowców olejowych i masowców (SOLAS 74/00/06 praw. II-1/3-2);
sprawdzenie awaryjnych źródeł energii elektrycznej we wszystkich pomieszczeniach pompowni – dotyczy zbiornikowców zbudowanych po 1 lipca
2002 r. (SOLAS 74/00 praw. II-1/43).

3.2.4 Przegląd roczny kadłuba, urządzeń maszynowych i wyposażenia statku
towarowego w zakresie wymagań dodatkowych dla chemikaliowców i gazowców
obejmuje:
.1 zakres określony w 3.2.3.
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3.2.5 Zakończenie przeglądu rocznego kadłuba, urządzeń maszynowych i wyposażenia statku towarowego:
.1 jeżeli przegląd zakończył się wynikiem pozytywnym, potwierdzony zostaje
Certyfikat bezpieczeństwa konstrukcji statku towarowego;
.2 jeżeli wynik przeglądu jest niezadowalający, obowiązuje postępowanie
określone w 1.4.8 z Części I – Zasady nadzoru.
3.3

Przegląd pośredni

3.3.1 Sprawdzenie aktualnych certyfikatów i innych dokumentów podczas przeglądu kadłuba, urządzeń maszynowych i wyposażenia statku towarowego obejmuje:
.1 zakres określony w 3.2.1.
3.3.2 Przegląd pośredni kadłuba, urządzeń maszynowych i wyposażenia statku
towarowego obejmuje:
.1 zakres określony w 3.2.2;
.2 dla statków mających powyżej 5 lat – oględziny wewnętrzne reprezentatywnych przestrzeni używanych do przewozu wód balastowych;
.3 dla statków mających powyżej 10 lat, innych niż statki przeznaczone do
przewozu tylko ładunków suchych – oględziny wewnętrzne wybranych
przestrzeni ładunkowych;
.4 dla statków mających powyżej 15 lat, przeznaczonych do przewozu tylko
ładunków suchych – oględziny wewnętrzne wybranych przestrzeni ładunkowych.
3.3.3 Przegląd pośredni kadłuba, urządzeń maszynowych i wyposażenia statku
towarowego w zakresie wymagań dodatkowych dla zbiornikowców olejowych
obejmuje:
.1 postępowanie określone w 3.2.3;
.2 jeżeli podczas oględzin różnych instalacji rurociągów zaistnieją jakiekolwiek wątpliwości co do ich stanu technicznego, może być wymagane
przeprowadzenie próby ciśnieniowej rurociągu lub pomiary rurociągu, albo
jedno i drugie. Szczególną uwagę należy zwrócić na takie naprawy, jak
spawane nakładki;
.3 dla statków mających ponad 10 lat – oględziny wewnętrzne wybranych
przestrzeni ładunkowych;
.4 sprawdzenie oporności izolacji obwodów elektrycznych w rejonach niebezpiecznych, takich jak pompownie ładunkowe i przestrzenie graniczące ze
zbiornikami ładunkowymi; w przypadkach kiedy prowadzone są właściwe zapisy z takich sprawdzeń, rozważone może być przyjęcie ostatnich zapisów.
3.3.4 Przegląd pośredni kadłuba, urządzeń maszynowych i wyposażenia statku
towarowego w zakresie wymagań dodatkowych dla chemikaliowców i gazowców
obejmuje:
.1 zakres określony w 3.2.3.
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3.3.5 Zakończenie przeglądu pośredniego kadłuba, urządzeń maszynowych
i wyposażenia statku towarowego:
.1 jeżeli przegląd zakończył się wynikiem pozytywnym, potwierdzony zostaje
Certyfikat bezpieczeństwa konstrukcji statku towarowego;
.2 jeżeli wynik przeglądu jest niezadowalający, obowiązuje postępowanie
określone w 1.4.8 z Części I – Zasady nadzoru.
3.4

Przegląd odnowieniowy

3.4.1 Sprawdzenie aktualnych certyfikatów i innych dokumentów podczas przeglądu kadłuba, urządzeń maszynowych i wyposażenia statku towarowego obejmuje:
.1 zakres określony w 3.2., z wyjątkiem sprawdzania ważności Certyfikatu
bezpieczeństwa konstrukcji statku towarowego.
3.4.2 Przegląd odnowieniowy kadłuba, urządzeń maszynowych i wyposażenia
statku towarowego obejmuje:
.1 zakres określony w 3.3.2;
.2 oględziny zaworów dennych i ich zamocowania do kadłuba;
.3 oględziny wyposażenia kotwicznego i cumowniczego, łącznie z opuszczeniem i podniesieniem kotwic przy użyciu wciągarki kotwicznej.
3.4.3 Przegląd odnowieniowy kadłuba, urządzeń maszynowych i wyposażenia
statku towarowego w zakresie wymagań dodatkowych dla zbiornikowców olejowych obejmuje:
.1 zakres określony w 3.3.3.
3.4.4 Przegląd odnowieniowy kadłuba, urządzeń maszynowych i wyposażenia
statku towarowego w zakresie wymagań dodatkowych dla chemikaliowców i gazowców obejmuje:
.1 zakres określony w 3.2.3.
3.4.5 Przegląd odnowieniowy kadłuba, urządzeń maszynowych i wyposażenia
statku towarowego w zakresie wymagań dodatkowych dla masowców obejmuje:
.1 zakres określony w 3.1.3.63 i 3.1.3.64.
3.4.6 Zakończenie przeglądu odnowieniowego kadłuba, urządzeń maszynowych
i wyposażenia statku towarowego:
.1 jeżeli przegląd zakończył się wynikiem pozytywnym, wystawiony zostaje
Certyfikat bezpieczeństwa konstrukcji statku towarowego.
4

PRZEGLĄD PODWODNEJ CZĘŚCI KADŁUBA STATKU
TOWAROWEGO (wg rez. A.997(25))

4.1
.1

Przegląd podwodnej części kadłuba statku towarowego obejmuje:
oględziny kadłuba, z uwzględnieniem poszycia dna i dziobu, stępki, stępek
obłowych, dziobnicy, tylnicy i steru;
77

.2
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.6
4.2

5

5.1

odnotowanie luzów pomierzonych w łożyskach steru;
oględziny uszczelnień śruby i wałów, na ile to praktycznie wykonalne;
odnotowanie luzu pomierzonego w wałach śrubowych, o ile dokonanie takiego pomiaru jest wykonalne;
oględziny skrzyń zaworów dennych oraz filtrów;
przegląd elementów związanych 1 , sprawdzanych podczas przeprowadzania
przeglądu podwodnej części kadłuba statku.

Zakończenie przeglądu podwodnej części kadłuba statku towarowego:
.1 jeżeli przegląd zakończył się wynikiem pozytywnym, potwierdzony zostaje
Certyfikat bezpieczeństwa konstrukcji statku towarowego;
.2 jeżeli wynik przeglądu jest niezadowalający, obowiązuje postępowanie
określone w 1.4.8 z Części I – Zasady nadzoru.
PRZEGLĄDY ZWIĄZANE Z CERTYFIKATEM BEZPIECZEŃSTWA
RADIOWEGO STATKU TOWAROWEGO (wg rez. A.997(25)
i A.1020(26))
Postanowienia ogólne

5.1.1 Inspektor PRS przeprowadza przegląd w następującym zakresie:
– sprawdzenie certyfikatów i dokumentów znajdujących się na statku;
– sprawdzenie zestawu zainstalowanych urządzeń;
– sprawdzenie rozmieszczenia, zamocowania i stanu ogólnego urządzeń radiowych;
– sprawdzenie rozmieszczenia i stanu technicznego anten;
– sprawdzenie jakości uziemień;
– sprawdzenie źródeł energii i sposobu zasilania urządzeń radiowych;
– sprawdzenie stanu naładowania baterii akumulatorów rezerwowych;
– sprawdzenie ważności baterii przenośnych urządzeń radiowych.
5.1.2 Sprawdzenia funkcjonalnych i technicznych parametrów urządzeń radiowych dokonuje specjalista firmy serwisowej uznanej przez PRS zgodnie z postanowieniami zawartymi w Publikacji Nr 51/P – Zasady uznawania firm serwisowych.
Wskazane jest, aby takie sprawdzenie odbywało się w obecności inspektora PRS.
5.1.3 Specjalista firmy serwisowej dokonujący przeglądu urządzeń radiowych
nie może brać bezpośredniego udziału w ich ewentualnych naprawach, związanych
z tym przeglądem.

1
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Elementy związane – elementy, które mogą być poddawane przeglądowi tylko na suchym doku
lub przez nurka podczas przeglądu podwodnej części kadłuba. Zbiornikowce, chemikaliowce
i gazowce powinny zostać specjalnie przygotowane do takiego przeglądu, np. poprzez odpompowanie i odgazowanie. Wówczas taki przegląd, jak oględziny wewnętrzne przestrzeni ładunkowych, może być przeprowadzany w tym samym czasie.

5.1.4 Specjalista firmy serwisowej powinien poświadczyć pieczęcią i swoim
podpisem sprawozdanie sporządzone przez inspektora PRS z przeprowadzonego
przeglądu: wykaz wyposażenia radiowego statku (Form. 353) i sprawozdanie
z przeglądu bezpieczeństwa radiowego statku (Form. 354).
5.1.5 Jeżeli specjalista firmy serwisowej nie ma możliwości poświadczenia
sprawozdania z przeglądu, powinien sporządzić protokół pomiarowy, którego dostarczenie do PRS warunkuje wydanie dla statku pełnoterminowego Certyfikatu
bezpieczeństwa radiowego.
5.1.6 Gdy wynik przeglądu jest zadowalający, w protokole powinna być umieszczona klauzula stwierdzająca, że właściwości operacyjne oraz parametry urządzeń
zostały sprawdzone z pozytywnym rezultatem na zgodność z wymaganiami Konwencji SOLAS i przywołanymi w niej rezolucjami IMO.
5.2

Przegląd wstępny

5.2.1 Przegląd dokumentacji technicznej instalacji urządzeń radiowych na statku
towarowym, łącznie z tymi przeznaczonymi dla środków i urządzeń ratunkowych,
obejmuje:
.1 ustalenie obszarów morza deklarowanych do żeglugi, zestawu wyposażenia
instalowanego w celu spełnienia wymagań funkcjonalnych określonych dla
tych obszarów, metod zapewnienia gotowości eksploatacyjnej urządzeń
i spełnienia wymagań dotyczących zasilania z awaryjnego źródła energii,
jeśli jest przewidziane (SOLAS 74/88 praw.II-1/43 i IV/1 do 15);
.2 ustalenie, jakie urządzenia radiowe będą poddawane przeglądowi oraz,
w przypadku gdy zastosowano dublowanie wyposażenia jako metodę zapewnienia gotowości eksploatacyjnej urządzeń – ustalenie wyposażenia
„podstawowego” i „dublującego” (SOLAS 74/88 praw. IV/15). (Należy
sporządzić wykaz dodatkowych urządzeń radiowych przewidzianych do zainstalowania na statku, które nie są wymagane przez SOLAS);
.3 sprawdzenie, czy urządzenia radiowe spełniają odpowiednie wymagania
techniczne, nie niższe od wymagań określonych przez IMO (SOLAS 74/88
praw. IV/14);
.4 sprawdzenie dokumentacji pod kątem poprawności wyposażenia statku
w urządzenia radiowe oraz ich rozmieszczenia, łącznie ze źródłami energii
i antenami (SOLAS 74/88 praw. II-1/43, IV/6, IV/14 i V/19);
.5 sprawdzenie dokumentacji pod kątem poprawności wyposażenia statku
w urządzenia radiowe dla środków i urządzeń ratunkowych oraz ich rozmieszczenia (SOLAS 74/88 praw. III/6).
5.2.2 Przegląd urządzeń radiowych, łącznie z tymi przeznaczonymi dla środków
i urządzeń ratunkowych, po zakończeniu ich montażu podczas budowy statku towarowego obejmuje:
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sprawdzenie każdej instalacji radiowej pod kątem jej rozmieszczenia,
ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi i oddziaływaniem pola elektromagnetycznego oraz jej oświetlenia (SOLAS 74/88 praw. IV/6);
sprawdzenie poprawności wyposażenia statku w urządzenia radiowe
z uwzględnieniem zadeklarowanych obszarów morza, w których statek będzie uprawiał żeglugę i zadeklarowanych metod zapewnienia gotowości eksploatacyjnej tych urządzeń (SOLAS 74/88 praw. III/6, IV/7 do 11, 14 i 15);
sprawdzenie możliwości nadawania alarmów ze statku na brzeg przy pomocy co najmniej dwóch oddzielnych i niezależnych środków, z których
każdy wykorzystuje inną służbę radiokomunikacyjną, z miejsca, z którego
zazwyczaj dowodzi się statkiem (SOLAS 74/88 praw. IV/4 i 7 do 11);
sprawdzenie wszystkich anten, obejmujące:
– oględziny wszystkich anten, łącznie z antenami INMARSAT i doprowadzeniami antenowymi, pod kątem poprawności ich zamocowania
i ewentualnych uszkodzeń (SOLAS 7488 praw. IV/14);
– sprawdzenie izolacji i zabezpieczeń wszystkich anten;
sprawdzenie rezerwowego źródła energii, obejmujące:
– sprawdzenie, czy pojemność znamionowa rezerwowego źródła energii jest
wystarczająca do zasilania podstawowych i/lub dublujących urządzeń radiowych przez, odpowiednio, 1 lub 6 godzin (SOLAS 74/88 praw. IV/13);
– jeżeli rezerwowym źródłem energii jest akumulator lub bateria akumulatorów:
1) sprawdzenie usytuowania i podłączenia baterii akumulatorów (SOLAS 74/88 praw. IV/13);
2) jeśli ma to zastosowanie, sprawdzenie stanu naładowania baterii za
pomocą pomiaru gęstości elektrolitu lub pomiaru napięcia;
3) przy odłączonym układzie ładowania baterii i wymaganym maksymalnym obciążeniu rezerwowego źródła energii urządzeniami rezerwowymi – sprawdzenie napięcia i prądu rozładowania baterii;
4) sprawdzenie, że urządzenia do ładowania baterii są zdolne do ich naładowania w czasie nie przekraczającym 10 godzin (SOLAS 74/88
praw. IV/13);
5) sprawdzenie, że informacja o pozycji statku jest wprowadzana nieprzerwanie i automatycznie do wszystkich urządzeń radiowych do
łączności dwukierunkowej (SOLAS 74/88 praw. IV/18);
sprawdzenie urządzenia radiowego VHF, obejmujące:
– próby działania na kanałach 6, 13 i 16 (SOLAS 74/88 praw. IV/7 i 14);
– pomiary dewiacji częstotliwości nadajnika, jakości linii przesyłowej i mocy
wyjściowej sygnału częstotliwości radiowej (SOLAS 74/88 praw. IV/14);
– próby poprawności działania elementów regulacyjnych radiotelefonów
stacjonarnych lub przenośnych i uprzywilejowania głównego zespołu
sterowania, gdy zainstalowano dodatkowe zespoły sterowania ze względu
na bezpieczeństwo nawigacji (SOLAS 74/88 praw. IV/14);

.7

.8

.9

– próby działania urządzenia przy zasilaniu z podstawowego, awaryjnego,
jeżeli jest, i rezerwowego źródła energii (SOLAS 74/88 praw. IV/13);
– próbę działania urządzenia radiowego VHF lub przenośnego radiotelefonu VHF przeznaczonego do zapewnienia bezpieczeństwa nawigacji
(SOLAS 74/88 praw. IV/6);
– próbę poprawności działania urządzenia poprzez nawiązanie łączności
ze stacją brzegową lub z innym statkiem;
sprawdzenie urządzenia radiowego VHF DSC i odbiornika nasłuchowego
pracującego na kanale 70, obejmujące:
– sprawdzenie właściwego zakodowania urządzenia identyfikatorem MMSI
(SOLAS 74/88 praw. IV/14);
– próbę prawidłowości transmisji poprzez nadanie emisji standardowej
lub próbnej do stacji brzegowej innego statku, urządzenia dublującego
lub specjalnego urządzenia testującego;
– próbę prawidłowości odbioru poprzez odbiór emisji standardowej lub
próbnej ze stacji brzegowej innego statku, urządzenia dublującego lub
specjalnego urządzenia testującego;
– próbę słyszalności alarmu VHF DSC;
– próby działania urządzenia przy zasilaniu z podstawowego, awaryjnego,
jeżeli jest, i rezerwowego źródła energii (SOLAS 74/88 praw. IV/13);
sprawdzenie urządzenia radiowego MF/HF, obejmujące:
– próby działania urządzenia przy zasilaniu z podstawowego, awaryjnego,
jeżeli jest, i rezerwowego źródła zasilania (SOLAS 74/88 praw. IV/13);
– sprawdzenie strojenia anteny we wszystkich wymaganych pasmach
częstotliwości;
– sprawdzenie tolerancji częstotliwości urządzenia we wszystkich wymaganych pasmach częstotliwości (SOLAS 74/88 praw. IV/14);
– próbę poprawności działania urządzenia poprzez nawiązanie łączności
ze stacją brzegową i/lub pomiar jakości linii przesyłowej i mocy wyjściowej sygnału częstotliwości radiowej;
– sprawdzenie odbiornika nasłuchowego poprzez odbiór kontrolny transmisji ze znanych stacji brzegowych we wszystkich wymaganych pasmach częstotliwości;
– próbę uprzywilejowania w inicjowaniu transmisji alarmów w niebezpieczeństwie z głównego zespołu sterowania zainstalowanego na mostku nawigacyjnym, gdy zainstalowano dodatkowe zespoły sterowania
poza mostkiem nawigacyjnym (SOLAS 74/88 praw. IV/9, 10, 11 i 14);
sprawdzenie radioteleksu HF, obejmujące:
– próby działania urządzenia przy zasilaniu z podstawowego, awaryjnego
(jeżeli jest) i rezerwowego źródła zasilania (SOLAS 74/88 praw. IV/13);
– sprawdzenie właściwego zakodowania urządzenia numerem identyfikacyjnym;
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– sprawdzenie poprawności działania urządzenia poprzez nawiązanie
łączności ze stacją brzegową lub na podstawie ostatniego wydruku
(SOLAS 74/88 praw. IV/10 i 11);
sprawdzenie urządzenia MF/HF DSC, obejmujące:
– próby działania urządzenia przy zasilaniu z podstawowego, awaryjnego,
jeżeli jest, i rezerwowego źródła zasilania (SOLAS 74/88 praw. IV/13);
– sprawdzenie właściwego zakodowania identyfikatorem MMSI;
– sprawdzenie programu samotestującego;
– próbę poprawności działania poprzez nawiązanie łączności ze stacją
brzegową na częstotliwościach MF i/lub HF, jeśli przepisy lokalne na to
pozwalają (SOLAS 74/88 praw. IV/9, 10 i 11);
– sprawdzenie słyszalności alarmu MF/HF DSC;
sprawdzenie odbiornika nasłuchowego DSC dla MF/HF, obejmujące:
– sprawdzenie, czy przeszukiwane są tylko częstotliwości alarmowe i bezpieczeństwa (SOLAS 74/88 praw. IV/9 do 12);
– sprawdzenie, czy w czasie kluczowania nadajników MF/HF utrzymywany jest ciągły nasłuch (SOLAS 74/88 praw. IV/12);
– próbę poprawności działania poprzez odbiór emisji próbnej ze stacji
brzegowej lub z innego statku;
sprawdzenie odbiornika nasłuchowego radiotelefonicznych sygnałów alarmowych (SOLAS 74/88 praw. IV/7 i 14), obejmujące:
– próbę działania funkcji blokowanie/odblokowanie odbiornika;
– sprawdzenie czułości odbiornika przy pomocy zewnętrznego generatora;
– sprawdzenie słyszalności głośnika;
sprawdzenie ziemskiej stacji okrętowej INMARSAT, obejmujące:
– próby działania przy zasilaniu z podstawowego, awaryjnego, jeżeli jest,
i rezerwowego źródła zasilania oraz sprawdzenie ciągłości podawania
informacji z urządzeń nawigacyjnych, jeżeli jest wymagane, także po
zaniku zasilania z podstawowego i awaryjnego źródła energii (SOLAS
74/88 praw. IV/13 i 14);
– sprawdzenie funkcji alarmowania w niebezpieczeństwie, jeśli to możliwe, przy użyciu odpowiedniego urządzenia testującego (SOLAS 74/88
praw. IV/10, 12 i 14);
– sprawdzenie poprawności działania na podstawie ostatniego wydruku
lub poprzez nawiązanie łączności próbnej;
sprawdzenie odbiornika ostrzeżeń nawigacyjnych i meteorologicznych
NAVTEX (SOLAS 74/88 praw. IV/7, 12 i 14), obejmujące:
– sprawdzenie poprawności działania na podstawie ostatnich wydruków
lub poprzez kontrolę odbieranych wiadomości;
– uruchomienie programu samotestującego, jeśli jest zainstalowany;
sprawdzenie odbiornika rozszerzonego wywołania grupowego EGC (SOLAS
74/88 praw. IV/7 i 14), obejmujące:

.16

.17

.18

.19

– sprawdzenie poprawności działania i zgodności obszaru na podstawie
ostatnich wydruków lub poprzez kontrolę odbieranych wiadomości;
– uruchomienie programu samotestującego, jeśli jest zainstalowany;
sprawdzenie, jeśli to ma zastosowanie, odbiornika morskich informacji
bezpieczeństwa MSI za pomocą telegrafii wąskopasmowej HF NBDP
(SOLAS 74/88 praw. IV/7, 12 i 14), obejmujące:
– sprawdzenie poprawności działania na podstawie ostatnich wydruków
lub poprzez kontrolę odbieranych wiadomości;
– uruchomienie programu samotestującego, jeśli jest zainstalowany;
sprawdzenie satelitarnej radiopławy awaryjnej EPIRB 406 MHz (SOLAS
74/88 praw. IV/7 i 14), obejmujące:
– kontrolę miejsca i sposobu zamocowania radiopławy samospływającej;
– oględziny zewnętrzne w celu identyfikacji ewentualnych uszkodzeń mechanicznych;
– uruchomienie programu samotestującego;
– sprawdzenie, czy na obudowie jest zamieszczony kod identyfikacyjny radiopławy oraz jego odkodowanie w celu sprawdzenia czy jest właściwy;
– sprawdzenie daty ważności baterii;
– sprawdzenie stanu i daty upływu ważności zwalniaka hydrostatycznego,
jeżeli jest zainstalowany;
– sprawdzenie parametrów sygnału alarmowego, zakodowania i danych
rejestrowych transmitowanych na częstotliwości 406 MHz bez uruchamiania radiopławy;
– sprawdzenie, czy radiopława satelitarna EPIRB była poddana przeglądowi 5-letniemu na lądzie przez firmę serwisową autoryzowaną przez
producenta (SOLAS 74/00 praw. IV/15.9);
– sprawdzenie, jeśli to możliwe, parametrów sygnału naprowadzania, zakodowania i danych rejestrowych transmitowanych na częstotliwości
121,5 MHz bez uruchamiania radiopławy;
sprawdzenie radiotelefonów przenośnych VHF do łączności dwukierunkowej ze środkami ratunkowymi (SOLAS 74/88 praw. III/6), obejmujące:
– próbę poprawności działania poprzez nawiązanie łączności na kanale 16
i innym z drugim radiotelefonem przenośnym lub stacjonarnym;
– sprawdzenie urządzenia do ładowania baterii, jeżeli zastosowano baterie
akumulatorowe;
– sprawdzenie daty ważności baterii galwanicznej, jeśli jest stosowana;
– sprawdzenie, jeśli to ma zastosowanie, radiotelefonów stacjonarnych
zainstalowanych na jednostkach ratunkowych;
sprawdzenie transpondera radarowego (SOLAS 74/88 praw. III/6, IV/7 i 14),
obejmujące:
– kontrolę miejsca i sposobu zamocowania transponderów;
– kontrolę odzewu na radarze statkowym 9 GHz;
– sprawdzenie daty upływu ważności baterii;
83

.20 sprawdzenie, czy zestaw przyrządów pomiarowych i części zapasowych
jest odpowiedni dla zadeklarowanych obszarów morza, w których statek
ma uprawiać żeglugę i metod zapewnienia gotowości eksploatacyjnej urządzeń (SOLAS 74/88 praw. IV/15).
5.2.3
.1
.2
.3
.4
.5
.6

Przegląd dokumentów, które powinny znajdować się na statku, obejmuje:
sprawdzenie ważności licencji radiowej wydanej przez Administrację bandery (ITU RR Art. 24);
sprawdzenie certyfikatów radiooperatorów potwierdzających kompetencje
(SOLAS 74/88 praw. IV/16 i ITU RR Art. 56);
sprawdzenie, czy na statku jest Dziennik radiowy (SOLAS 74/88 praw. IV/17
i ITU RR App. 11);
sprawdzenie, czy na statku znajdują się aktualne publikacje ITU (ITU RR
App. 11);
sprawdzenie, czy na statku znajdują się instrukcje obsługi wszystkich urządzeń radiowych (SOLAS 74/88 praw. IV/15);
sprawdzenie, czy na statku znajdują się instrukcje serwisowe wszystkich
urządzeń radiowych, gdy zadeklarowano utrzymanie gotowości eksploatacyjnej urządzeń w morzu (SOLAS 74/88 praw. IV/15).

5.2.4 Zakończenie przeglądu wstępnego urządzeń radiowych, łącznie z tymi
przeznaczonymi dla środków i urządzeń ratunkowych:
.1 jeżeli przegląd zakończył się wynikiem pozytywnym, wystawiony zostaje
Certyfikat bezpieczeństwa radiowego statku towarowego oraz związany
z nim Wykaz wyposażenia radiowego (Form R).
5.3

Przegląd okresowy

5.3.1 Sprawdzenie aktualnych certyfikatów i innych dokumentów podczas przeglądu urządzeń radiowych na statku towarowym, łącznie z tymi przeznaczonymi
dla środków i urządzeń ratunkowych, obejmuje:
.1 sprawdzenie ważności, odpowiednio, Certyfikatu bezpieczeństwa wyposażenia statku towarowego, Certyfikatu bezpieczeństwa radiowego statku towarowego oraz Certyfikatu bezpieczeństwa konstrukcji statku towarowego
lub Certyfikatu bezpieczeństwa statku towarowego;
.2 sprawdzenie ważności, jeżeli ma to zastosowanie, Certyfikatu zarządzania
bezpieczeństwem (SMC) i sprawdzenie, że egzemplarz Dokumentu zgodności (DOC) znajduje się na statku;
.2 bis sprawdzenie ważności Międzynarodowego certyfikatu ochrony statku;
.3 sprawdzenie ważności Międzynarodowego świadectwa wolnej burty lub
Międzynarodowego świadectwa zwolnienia od wymagań wolnej burty;
.4 sprawdzenie ważności Międzynarodowego świadectwa o zapobieganiu zanieczyszczaniu olejami;
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.5
.6

.7
.8

.9
.10
.11
.12
.13
.14

.15

.16

.17
.18

.19

sprawdzenie Świadectwa klasy, jeżeli statek jest klasyfikowany przez instytucję klasyfikacyjną;
sprawdzenie, jeżeli ma to zastosowanie, ważności Międzynarodowego
świadectwa zdolności do przewozu niebezpiecznych chemikaliów luzem lub
Świadectwa zdolności do przewozu niebezpiecznych chemikaliów luzem;
sprawdzenie, jeżeli ma to zastosowanie, ważności Międzynarodowego certyfikatu zdolności do przewozu skroplonych gazów luzem;
sprawdzenie, jeżeli ma to zastosowanie, ważności Międzynarodowego
świadectwa o zapobieganiu zanieczyszczaniu przez statki przewożące luzem
szkodliwe substancje ciekłe;
sprawdzenie, jeżeli ma to zastosowanie, ważności Międzynarodowego
świadectwa o zapobieganiu zanieczyszczaniu ściekami fekalnymi;
sprawdzenie, jeżeli ma to zastosowanie, ważności Międzynarodowego świadectwa o zapobieganiu zanieczyszczaniu powietrza;
sprawdzenie, czy skład załogi statku jest zgodny z Certyfikatem bezpiecznej
obsługi statku (SOLAS 74/88 praw. V/13(b));
sprawdzenie, że na statku znajdują się odpowiednie instrukcje dla zapewnienia właściwej obsługi i utrzymania wyposażenia radiowego;
sprawdzenie, czy kapitan, oficerowie i pozostała załoga posiadają certyfikaty wymagane przez Konwencję STCW;
potwierdzenie, że każde nowo zainstalowane wyposażenie zostało uprzednio odpowiednio uznane oraz że nie dokonano zmian, które mogłyby mieć
wpływ na ważność Certyfikatu;
sprawdzenie, czy w okresie od ostatniego przeglądu prowadzono zapisy
w Dzienniku radiowym zgodnie z wymaganiami Administracji bandery
i Regulaminu radiokomunikacyjnego (SOLAS 74/88 praw. IV/17);
sprawdzenie zapisu potwierdzającego przeprowadzenie w porcie w ciągu
ostatnich 12 miesięcy pomiaru pojemności rezerwowej baterii akumulatorów radiowych (SOLAS 74/88 praw. IV/13);
zakres określony w 5.2.3;
sprawdzenie, czy radiopława satelitarna EPIRB była poddana rocznemu
przeglądowi oraz, jeżeli ma to zastosowanie, przeglądowi 5-letniemu na lądzie (SOLAS 74/04 praw. IV/15);
sprawdzenie, że na statku znajduje się Międzynarodowe świadectwo systemu przeciwporostowego (AFS 2001, załącznik 4, praw. 2), jeśli to ma zastosowanie.

5.3.2 Przegląd okresowy urządzeń radiowych na statku towarowym, łącznie
z tymi przeznaczonymi dla środków i urządzeń ratunkowych, obejmuje:
.1 zakres określony w 5.2.2.
5.3.3 Zakończenie przeglądu okresowego urządzeń radiowych na statku towarowym, łącznie z tymi przeznaczonymi dla środków i urządzeń ratunkowych:
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.1
.2
5.4

jeżeli przegląd zakończył się wynikiem pozytywnym, potwierdzony zostaje
Certyfikat bezpieczeństwa radiowego statku towarowego;
jeżeli wynik przeglądu jest niezadowalający, obowiązuje postępowanie określone w 1.4.8 z Części I – Zasady nadzoru.
Przegląd odnowieniowy

5.4.1 Sprawdzenie aktualnych certyfikatów i innych dokumentów podczas przeglądu urządzeń radiowych na statku towarowym, łącznie z tymi przeznaczonymi
dla środków i urządzeń ratunkowych, obejmuje:
.1 zakres określony w 5.3.1, z wyjątkiem sprawdzania ważności Certyfikatu
bezpieczeństwa radiowego statku towarowego.
5.4.2 Przegląd odnowieniowy urządzeń radiowych na statku towarowym, łącznie
z tymi przeznaczonymi dla środków i urządzeń ratunkowych, obejmuje:
.1 zakres określony w 5.2.2.
5.4.3 Zakończenie przeglądu odnowieniowego urządzeń radiowych na statku
towarowym, łącznie z tymi przeznaczonymi dla środków i urządzeń ratunkowych:
.1 jeżeli przegląd zakończył się wynikiem pozytywnym, wystawiony zostaje
Certyfikatu bezpieczeństwa radiowego statku towarowego oraz związany
z nim Wykaz wyposażenia radiowego (Form R).
6

PRZEGLĄDY ZWIĄZANE Z MIĘDZYNARODOWYM
ŚWIADECTWEM WOLNEJ BURTY LUB MIĘDZYNARODOWYM
ŚWIADECTWEM ZWOLNIENIA OD WYMAGAŃ WOLNEJ BURTY
(wg rez. A.997(25) i A.1020(26))

6.1

Przegląd wstępny

6.1.1
.1
.2

.3

Przegląd dokumentacji technicznej związanej z wolną burtą obejmuje:
sprawdzenie wytrzymałości konstrukcyjnej kadłuba przy zanurzeniu odpowiadającym wyznaczonej wolnej burcie (Konwencja LL 66/88 praw. 1);
sprawdzenie informacji o stateczności statku nieuszkodzonego oraz tam,
gdzie to ma zastosowanie, informacji o stateczności awaryjnej oraz informacji dotyczącej ładowania i balastowania, które powinny znajdować się
u kapitana statku, a także, jeśli Administracja państwa bandery nie udzieliła
zwolnienia, sprawdzenie protokołu z próby przechyłów (Konwencja LL
66/88 praw. 10);
określenie wolnej burty, łącznie z określeniem i rozpatrzeniem warunków
wyznaczenia wolnej burty (Konwencja LL 66/88/03 praw. 11 do 45).

6.1.2 Przegląd związany z wolną burtą podczas budowy statku, po zakończeniu
montażu, obejmuje:
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.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15

sprawdzenie, czy statek pod względem wytrzymałościowym został zbudowany zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją (Konwencja LL 66/88 praw. 1);
potwierdzenie, że znak linii pokładowej i znak wolnej burty zostały właściwie umieszczone (Konwencja LL 66/88 praw. 4 do 9);
przeprowadzenie próby przechyłów lub próby nośności w obecności inspektora PRS (Konwencja LL 66/88/03 praw. 10);
sprawdzenie końcowych ścian nadbudówek i otworów w tych ścianach
(Konwencja LL 66/88 praw. 11 i 12);
sprawdzenie środków zapewnienia strugoszczelności luków ładunkowych,
innych luków oraz innych otworów na pokładzie wolnej burty i pokładach
nadbudówek (Konwencja LL 66/88 praw. 13 do 18);
sprawdzenie przewodów wentylacyjnych i rur odpowietrzających łącznie
z ich zrębnicami i zamknięciami (Konwencja LL 66/88 praw. 19 i 20);
sprawdzenie wodoszczelności zamknięć wszystkich otworów w burtach
statku poniżej pokładu wolnej burty (Konwencja LL 66/88 praw. 21);
sprawdzenie ścieków, wlotów i odpływów (Konwencja LL 66/88/03 praw. 22);
sprawdzenie zsypów śmieci (Konwencja LL 66/88/03 praw. 22-1);
sprawdzenie kluz kotwicznych i skrzyń łańcuchowych (Konwencja LL
66/88/03 praw. 22-2);
sprawdzenie iluminatorów oraz ich pokryw sztormowych (Konwencja LL
66/88 praw. 23);
sprawdzenie nadburcia w aspekcie spełnienia wymagań dotyczących furt
odwadniających, a w szczególności furt odwadniających z klapami (Konwencja LL 66/88/03 praw. 24, 25);
sprawdzenie relingów, pomostów komunikacyjnych, stałych przejść oraz innych środków służących ochronie załogi i środków zapewniających bezpieczne przemieszczanie się załogi (Konwencja LL 66/88/03 praw. 25, 25-1);
sprawdzenie, czy spełnione są specjalne wymagania przy wyznaczaniu
wolnej burty dla statków typu „A” lub „B-minus” (Konwencja LL 66/88/03
praw. 26, 27);
sprawdzenie, jeżeli to ma zastosowanie, osprzętu i urządzeń do przewozu
drewna na pokładzie (Konwencja LL 66/88 praw. 42 do 45).

6.1.3 Sprawdzenie certyfikatów i innych dokumentów związanych z wolną burtą, które powinny znajdować się na statku, obejmuje:
.1 sprawdzenie, czy kapitan statku otrzymał instrukcje dotyczące rozmieszczenia ładunku i balastowania (Konwencja LL 66/88 praw. 10).
6.1.4
.1

Zakończenie przeglądu wstępnego związanego z wolną burtą:
jeżeli przegląd zakończył się wynikiem pozytywnym, wystawione zostaje
Międzynarodowe świadectwo wolnej burty lub Międzynarodowe świadectwo zwolnienia od wymagań wolnej burty.
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6.2

Przegląd roczny

6.2.1 Sprawdzenie aktualnych certyfikatów i innych dokumentów związanych
z wolną burtą obejmuje:
.1 sprawdzenie ważności, odpowiednio, Certyfikatu bezpieczeństwa wyposażenia statku towarowego, Certyfikatu bezpieczeństwa radiowego statku towarowego oraz Certyfikatu bezpieczeństwa konstrukcji statku towarowego
lub Certyfikatu bezpieczeństwa statku towarowego;
.2 sprawdzenie ważności Certyfikatu zarządzania bezpieczeństwem (SMC)
i sprawdzenie, że egzemplarz Dokumentu zgodności (DOC) znajduje się na
statku;
.2 bis sprawdzenie ważności Międzynarodowego certyfikatu ochrony statku;
.3 sprawdzenie ważności Międzynarodowego świadectwa wolnej burty lub
Międzynarodowego świadectwa zwolnienia od wymagań wolnej burty;
.4 sprawdzenie ważności Międzynarodowego świadectwa o zapobieganiu zanieczyszczaniu olejami;
.5 sprawdzenie Świadectwa klasy, jeżeli statek jest klasyfikowany przez instytucję klasyfikacyjną;
.6 sprawdzenie, jeśli to ma zastosowanie, ważności Międzynarodowego świadectwa zdolności do przewozu niebezpiecznych chemikaliów luzem lub
Świadectwa zdolności do przewozu niebezpiecznych chemikaliów luzem;
.7 sprawdzenie, jeśli to ma zastosowanie, ważności Międzynarodowego certyfikatu zdolności do przewozu skroplonych gazów luzem;
.8 sprawdzenie, jeśli to ma zastosowanie, ważności Międzynarodowego świadectwa o zapobieganiu zanieczyszczaniu przez statki przewożące luzem
szkodliwe substancje ciekłe;
.9 sprawdzenie, jeśli to ma zastosowanie, ważności Międzynarodowego świadectwa o zapobieganiu zanieczyszczaniu ściekami fekalnymi;
.10 sprawdzenie, jeśli to ma zastosowanie, ważności Międzynarodowego świadectwa o zapobieganiu zanieczyszczaniu powietrza;
.11 sprawdzenie, czy skład załogi jest zgodny z Certyfikatem bezpiecznej obsługi statku (SOLAS 74/88 praw. V/14);
.12 sprawdzenie, czy kapitan, oficerowie i pozostała załoga posiadają certyfikaty wymagane przez Konwencję STCW;
.13 potwierdzenie, że każde nowo zainstalowane wyposażenie zostało uprzednio odpowiednio uznane oraz że nie dokonano zmian, które mogłyby mieć
wpływ na ważność Certyfikatu;
.14 sprawdzenie, czy na statku znajduje się informacja o stateczności oraz tam,
gdzie ma to zastosowanie, informacja dotycząca ładowania i balastowania
(Konwencja LL 66/88 praw. 10);
.15 potwierdzenie, że na statku znajduje się Międzynarodowe świadectwo systemu przeciwporostowego (AFS 2001, Załącznik 4, praw. 2), jeśli ma to zastosowanie.
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6.2.2
.1
.2
.3
.4
.5

.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
6.2.3
.1
.2

Przegląd roczny związany z wolną burtą obejmuje:
sprawdzenie ogólne czy nie nastąpiło pogorszenie wytrzymałości kadłuba
(Konwencja LL 66/88 praw. 1);
sprawdzenie położenia linii pokładowej oraz linii ładunkowych i sprawdzenie,
czy nie wymagają one ponownego oznaczenia i wymalowania (Konwencja
LL 66/88 praw. 4 do 9);
sprawdzenie, że w kadłubie lub w nadbudówkach nie zostały wprowadzone
zmiany wymagające uwzględnienia w obliczeniach położenia linii ładunkowych (Konwencja LL 66/88 praw. 11 do 45);
oględziny końcowych ścian nadbudówek i otworów w tych ścianach (Konwencja LL 66/88 praw. 11 i 12);
oględziny środków zapewnienia strugoszczelności luków ładunkowych, innych luków oraz innych otworów na pokładzie wolnej burty i pokładach
nadbudówek (Konwencja LL 66/88 praw. 13 do 18);
oględziny przewodów wentylacyjnych i rur odpowietrzających łącznie
z ich zrębnicami i zamknięciami (Konwencja LL 66/88 praw. 19 i 20);
sprawdzenie wodoszczelności zamknięć wszystkich otworów w burtach
statku poniżej pokładu wolnej burty (Konwencja LL 66/88 praw. 21);
oględziny ścieków, wlotów i odpływów (Konwencja LL 66/88 praw. 22);
oględziny zsypów śmieci (Konwencja LL 66/88/03 praw. 22-1);
oględziny środków mających na celu ograniczenie przedostawania się wody
przez kluzy kotwiczne i skrzynie łańcuchowe (Konwencja LL 66/88/03 praw.
22-2);
oględziny iluminatorów oraz ich pokryw sztormowych (Konwencja LL
66/88 praw. 23);
oględziny nadburcia w aspekcie spełnienia wymagań dotyczących furt odwadniających, a w szczególności furt odwadniających z klapami (Konwencja LL 66/88/03 praw. 24, 25);
oględziny relingów, pomostów komunikacyjnych i stałych przejść oraz innych
środków służących ochronie załogi i środków zapewniających bezpieczne
przemieszczanie się załogi (Konwencja LL 66/88/03 praw. 25, 25-1);
sprawdzenie, czy spełnione są specjalne wymagania przy wyznaczaniu
wolnej burty dla statków typu „A” lub „B-minus” (Konwencja LL 66/88/03
praw. 26, 27);
oględziny, jeżeli ma to zastosowanie, osprzętu i urządzeń do przewozu
drewna na pokładzie (Konwencja LL 66/88 praw. 42 do 45).
Zakończenie przeglądu rocznego związanego z wolną burtą:
jeżeli przegląd zakończył się wynikiem pozytywnym, potwierdzone zostaje
Międzynarodowe świadectwo wolnej burty lub Międzynarodowe świadectwo zwolnienia od wymagań wolnej burty;
jeżeli wynik przeglądu jest niezadowalający, obowiązuje postępowanie określone w 1.4.8 z Części I – Zasady nadzoru.
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6.3

Przegląd odnowieniowy

6.3.1 Sprawdzenie aktualnych certyfikatów i innych dokumentów związanych
z wolną burtą obejmuje:
.1 zakres określony w 6.2.1, z wyjątkiem sprawdzania ważności Międzynarodowego świadectwa wolnej burty lub Międzynarodowego świadectwa
zwolnienia od wymagań wolnej burty.
6.3.2
.1
.2

Przegląd odnowieniowy związany z wolną burtą obejmuje:
zakres określony w 6.2.2;
sprawdzenie kadłuba dla upewnienia się, że ma on wystarczającą wytrzymałość przy zanurzeniu odpowiadającym wyznaczonej wolnej burcie (Konwencja LL 66/88 praw. 1).

6.3.3
.1

Zakończenie przeglądu odnowieniowego związanego z wolną burtą:
jeżeli przegląd zakończył się wynikiem pozytywnym, wystawione zostaje
Międzynarodowe świadectwo wolnej burty lub Międzynarodowe świadectwo zwolnienia od wymagań wolnej burty.
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7.1

PRZEGLĄDY ZWIĄZANE Z MIĘDZYNARODOWYM
ŚWIADECTWEM O ZAPOBIEGANIU ZANIECZYSZCZANIU
OLEJAMI (wg rez. A.997(25) i A.1020(26))
Przegląd wstępny

7.1.1 Przegląd dokumentacji technicznej dotyczącej zapobiegania zanieczyszczaniu olejami obejmuje:
.1 sprawdzenie rozwiązań zastosowanych do kontroli zrzutu oleju oraz sprawdzenie dokumentacji i spełnienia wymagań dotyczących systemu monitorowania i kontroli zrzutu oleju oraz wymagań dotyczących odolejacza
i urządzenia filtrującego, sprawdzenie że urządzenia ochrony środowiska są
typu uznanego według odpowiedniej rezolucji (MARPOL 90/04, Załącznik I,
praw. 14 i 15);
.2 sprawdzenie rozwiązań wymaganych przy eksploatacji statku na obszarach
specjalnych (MARPOL 90/04, Załącznik I, praw. 15);
.3 sprawdzenie spełnienia wymagań dotyczących rozdzielenia oleju od balastu
wodnego oraz zakazu przewozu oleju w zbiornikach skrajnika dziobowego
(MARPOL 90/04, Załącznik I, praw. 16);
.4 oględziny zbiornika pozostałości olejowych i znormalizowanego łącznika
wyładunkowego do zdawania pozostałości olejowych (MARPOL 90/04,
Załącznik I, praw. 12 i 13);
.5 sprawdzenie rozwiązań wymaganych dla ochrony zbiorników paliwowych
(MARPOL 90/04, Załącznik I, praw. 12A);
.6 potwierdzenie, że zostały spełnione wymagania dotyczące pojemności
i ochrony zbiorników paliwowych (MARPOL 90/04, Załącznik I, praw. 12A).
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7.1.2 Przegląd dokumentacji technicznej związanej z zapobieganiem zanieczyszczaniu olejami w zakresie wymagań dodatkowych dla zbiornikowców olejowych obejmuje:
.1 sprawdzenie instrukcji obsługi urządzenia kontrolno-pomiarowego zrzutu
oleju (ODME) oraz urządzeń do kontroli zrzutu i zatrzymywania oleju na
statku. Zweryfikowanie czy urządzenie do kontroli zrzutu oleju jest uznane
na zgodność z odpowiednią rezolucją (MARPOL 90/04, Załącznik I, praw.
29, 31 i 34);
.2 sprawdzenie rozwiązań wymaganych przy eksploatacji statku na obszarach
specjalnych (MARPOL 90/04, Załącznik I, praw. 34);
.3 sprawdzenie rozwiązań zbiorników balastu oddzielonego, sprawdzenie ich
pojemności i czy wymagania dotyczące zanurzenia i przegłębienia statku
zostaną spełnione (MARPOL 90/04, Załącznik I, praw. 18);
.4 sprawdzenie rozwiązań systemu mycia zbiorników surową ropą naftową,
łącznie z rysunkami stref niedostępnych (shadow diagrams) oraz instrukcją
obsługi i opisem wyposażenia systemu oraz sprawdzenie, że statek jest wyposażony w instalację gazu obojętnego (MARPOL 90/04, Załącznik I,
praw. 33 i 35);
.5 sprawdzenie spełnienia mających zastosowanie wymagań dotyczących
rozwiązań dla zapobieżenia zanieczyszczeniu olejami w przypadku kolizji
lub wejścia na mieliznę (MARPOL 90/04, Załącznik I, praw. od 19 do 22);
.6 sprawdzenie ochronnego rozmieszczenia zbiorników balastu oddzielonego
i rozwiązań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczania olejami na skutek
uszkodzenia burt i dna (MARPOL 90/04, Załącznik I, praw. 18 i od 24 do 26);
.7 potwierdzenie, jeżeli ma to zastosowanie, że zastosowane zostały rozwiązania dla obsługi i inspekcji zbiorników i przestrzeni dna i burt (MARPOL
90/04, Załącznik I, praw. 19);
.8 sprawdzenie rozwiązań dla ochrony dna pompowni ładunkowych (podwójne dno tam, gdzie jest wymagane) (MARPOL 90/04, Załącznik I, praw. 22);
.9 sprawdzenie spełnienia wymagań dotyczących instalacji pompowych, rurociągów oraz urządzeń do usuwania (MARPOL 90/04, Załącznik I, praw. 30);
.10 sprawdzenie Okrętowego planu zapobiegania rozlewom olejowym lub –
w przypadku chemikaliowca/produktowca – Okrętowego planu zapobiegania zanieczyszczaniu morza (MARPOL 90/04, Załącznik I, praw. 37);
.11 sprawdzenie rozwiązania technicznego wykrywacza warstwy granicznej
olej/woda (MARPOL 90/04, Załącznik I, praw. 32);
.12 sprawdzenie, dla zbiornikowca olejowego o nośności 5000 ton i powyżej,
przekazanego do eksploatacji po 1 lutego 2002 r., stateczności w stanie
nieuszkodzonym (MARPOL 90/04, Załącznik I, praw. 27);
.13 sprawdzenie, dla zbiornikowca olejowego o pojemności brutto 150 i powyżej,
przekazanego do eksploatacji po 31 grudnia 1979 r., niezatapialności i stateczności w stanie uszkodzonym (MARPOL 90/04, Załącznik I, praw. 28);
.14 sprawdzenie, tam, gdzie ma to zastosowanie, rozwiązania dla przypadkowego wypływu oleju (MARPOL 90/04, Załącznik I, praw. 23).
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7.1.3 Przegląd związany z zapobieganiem zanieczyszczaniu olejami podczas
budowy statku, po zakończeniu montażu, obejmuje:
.1 sprawdzenie prawidłowości montażu i działania filtracyjnego urządzenia
odolejającego i, jeśli ma to zastosowanie, działania automatycznego urządzenia do zatrzymywania zrzutu wody zaolejonej oraz zadowalającego
działania alarmu bądź innych urządzeń (MARPOL 90/04, Załącznik I,
praw. 14 i 15);
.2 sprawdzenie, tam gdzie to ma zastosowanie, że miernik zaolejenia i jego
urządzenia rejestrujące są sprawne i że na statku znajduje się wystarczający
zapas wkładów piszących do urządzenia rejestrującego (MARPOL 90/04,
Załącznik I, praw. 14 i 15);
.3 próbę urządzenia automatycznie zatrzymującego zrzut, wymaganego w obszarach specjalnych, jeśli jest zastosowane (MARPOL 90/04, Załącznik I,
praw. 15);
.4 sprawdzenie, że instalacja paliwowa i instalacja balastowa są rozdzielone
i że istnieją rozwiązania uniemożliwiające przewóz oleju w skrajniku dziobowym (MARPOL 90/04, Załącznik I, praw. 16);
.5 sprawdzenie, że zbiornik pozostałości olejowych i urządzenia do ich usuwania są odpowiednie, a w przypadku kiedy pojemność tego zbiornika jest
ustalona z uwzględnieniem istnienia takich urządzeń jak homogenizatory,
spalarki lub inne uznane urządzenia służące do likwidacji lub zmniejszenia
ilości powstających odpadów olejowych – sprawdzenie poprawności działania tych urządzeń (MARPOL 90/04, Załącznik I, praw. 12);
.6 sprawdzenie, że statek jest wyposażony w znormalizowane złącze do usuwania (MARPOL 90/04, Załącznik I, praw. 13);
.7 sprawdzenie, że zastosowano rozwiązania dla ochrony zbiorników paliwowych (MARPOL 90/04, Załącznik I, praw. 12A).
7.1.4 Przegląd związany z zapobieganiem zanieczyszczaniu olejami przeprowadzany podczas budowy statku, po zakończeniu montażu, w zakresie wymagań dodatkowych dla zbiornikowców olejowych obejmuje:
.1 sprawdzenie, że zbiorniki resztkowe lub zbiorniki ładunkowe używane jako
zbiorniki resztkowe oraz związane z nimi systemy są odpowiednie (MARPOL 90/04, Załącznik I, praw. 29 i 34);
.2 sprawdzenie prawidłowości montażu i działania systemu kontrolno-pomiarowego zrzutu oleju, łącznie ze wszystkimi alarmami dźwiękowymi lub
optycznymi, automatycznego i ręcznego urządzenia zatrzymującego zrzut
oraz blokady rozpoczęcia zrzutu i sprawdzenie dokładności przepływomierza
i spełnienia wymagań właściwej Rezolucji dotyczącej przeprowadzania
przeglądów instalacji 1 (MARPOL 90/04, Załącznik I, praw. 31 i 34);

1

Rezolucja A.586 (14) lub MEPC.108 (49)

92

.3
.4
.5

.6

.7

.8

sprawdzenie, że miernik zawartości oleju i jego urządzenie rejestrujące są
sprawne i że na statku znajduje się wystarczający zapas wkładów piszących
do urządzenia rejestrującego (MARPOL 90/04, Załącznik I, praw. 31 i 34);
sprawdzenie, że uznane czujniki położenia warstwy granicznej olej/woda
znajdują się na statku i są sprawne (MARPOL 90/04, Załącznik I, praw. 32);
sprawdzenie, że rozmieszczenie pomp, rurociągów i zaworów jest zgodne
z wymaganiami dla systemu balastu oddzielonego i nie ma połączeń pomiędzy systemem ładunkowym i balastu oddzielonego (MARPOL 90/04,
Załącznik I, praw. 18);
jeżeli jest zastosowany demontowalny odcinek rurociągu dla awaryjnego usuwania balastu oddzielonego poprzez podłączenie systemu balastu oddzielonego do pompy ładunkowej – sprawdzenie, że na podłączeniach systemu balastu
oddzielonego są zamontowane zawory zwrotne, a demontowalny odcinek
rurociągu jest zawieszony w widocznym miejscu w pompowni i posiada
umieszczone na stałe ostrzeżenie ograniczające jego użycie (MARPOL 90/04,
Załącznik I, praw. 18);
próbę rurociągów balastowych przechodzących przez zbiorniki ładunkowe
i rurociągów ładunkowych przechodzących przez zbiorniki balastowe dla
potwierdzenia braku przecieków i nieszczelności (MARPOL 90/04, Załącznik I, praw. 18);
sprawdzenie, że system mycia surową ropą naftową jest zainstalowany
zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją (MARPOL 90/04, Załącznik I, praw.
18 i 33), a w szczególności:
– oględziny rurociągów, pomp, zaworów systemu mycia surową ropą naftową i zamontowanych na pokładzie maszyn myjących w celu wykrycia
ewentualnych przecieków oraz skontrolowanie stanu wszystkich urządzeń mocujących rurociągi mycia surową ropą naftową;
– przeprowadzenie próby ciśnieniowej systemu mycia surową ropą naftową ciśnieniem równym 1,5 ciśnienia roboczego;
– sprawdzenie, że na statku znajduje się taka liczba przenośnych zespołów napędowych, jaka podana jest w instrukcji obsługi (w przypadkach,
gdy maszyny myjące zbiorniki nie posiadają integralnych zespołów napędzających);
– sprawdzenie, że podgrzewacze parowe instalacji mycia wodą zbiorników ładunkowych, jeżeli są zainstalowane, mogą zostać na czas operacji mycia zbiorników surową ropą naftową skutecznie oddzielone albo
zdwojonymi zaworami odcinającymi, albo wyraźnie oznakowanymi zaślepkami;
– sprawdzenie, że wymagane środki łączności pomiędzy stanowiskiem obserwatora pokładowego i stanowiskiem kontroli załadunku są sprawne;
– sprawdzenie, że zabezpieczenie nadciśnieniowe (lub inne uznane urządzenie) jest zamontowane na pompach zasilających system mycia surową ropą naftową;
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.11
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.14

.15
.16
.17

.18
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– zweryfikowanie, czy węże elastyczne dostarczające ropę do maszyn
myjących na statkach kombinowanych są typu uznanego, czy są prawidłowo magazynowane i w dobrym stanie;
zweryfikowanie skuteczności systemu mycia surową ropą naftową (MARPOL
90/04, Załącznik I, praw.33 ), a w szczególności:
– sprawdzenie działania maszyn do mycia surową ropą naftową i poprawności ich pracy poprzez obserwację wskaźników i/lub charakterystyk dźwiękowych lub innymi uznanymi metodami;
– sprawdzenie skuteczności instalacji resztkowej w odpowiednich zbiornikach ładunkowych przez obserwację urządzenia monitorującego i poprzez ręczny sondaż zbiorników lub innymi uznanymi metodami;
– oględziny wewnętrzne zbiornika po myciu surową ropą naftową w celu
stwierdzenia, że instalacja i procedury operacyjne podane w instrukcji
eksploatacji są zadowalające;
potwierdzenie, gdy na statku jest instalacja mycia surową ropą naftową, że
zamontowana została instalacja gazu obojętnego i poddana próbom zgodnie
z wymaganiami Konwencji SOLAS 74/88/2000 – patrz 2.1.4.2 w Załączniku 1;
sprawdzenie, tam, gdzie ma to zastosowanie, że rozwiązania zastosowane
dla zapobiegania zanieczyszczaniu olejami w przypadku kolizji lub wejścia
statku na mieliznę są zgodne z zatwierdzoną dokumentacją (MARPOL
90/04, Załącznik I, praw.19 do 22);
sprawdzenie, że instalacje rurociągów związane z usuwaniem brudnej wody balastowej lub wody zanieczyszczonej olejem są odpowiednie (MARPOL 90/04, Załącznik I, praw. 30);
sprawdzenie, że stanowisko obserwacyjne i stanowisko kontroli zrzutu dla
wzrokowej obserwacji zrzutu wody zanieczyszczonej olejem są odpowiednie oraz sprawdzenie działania systemu łączności między tymi dwoma stanowiskami (MARPOL 90/04, Załącznik I, praw. 30);
sprawdzenie, że urządzenia do osuszania pomp i rurociągów ładunkowych,
łącznie z urządzeniem resztkującym, i połączenia do przepompowywania
do zbiornika resztkowego lub ładunkowego albo na ląd są w stanie zadowalającym (MARPOL 90/04, Załącznik I, praw. 30);
sprawdzenie, że urządzenia systemu częściowego przepływu, jeżeli są zainstalowane, są odpowiednie (MARPOL 90/04, Załącznik I, praw. 30);
sprawdzenie, że urządzenia zamykające zainstalowane w systemie awaryjnego przemieszczania ładunku i na rurociągach ładunkowych są odpowiednie (MARPOL 90/04, Załącznik I, praw. 23 i 26);
sprawdzenie, że rozwiązania dotyczące niezatapialności i stateczności,
w uzupełnieniu do postanowień 7.1.4.16, mające na celu zapobieganie dalszemu zalewaniu zbiorników, są wystarczające (MARPOL 90/04, Załącznik I,
praw. 23 i 26);
sprawdzenie, że zastosowano rozwiązania dla ochrony dna pompowni ładunkowej (MARPOL 90/04, Załącznik I, praw. 22).

7.1.5 Przegląd dokumentów związanych z zapobieganiem zanieczyszczaniu
olejami, które powinny znajdować się na statku towarowym, obejmuje:
.1 sprawdzenie, że na statku znajdują się świadectwa uznania typu wyrobu filtracyjnego urządzenia odolejającego i miernika zawartości oleju (MARPOL
90/04, Załącznik I, praw. 14);
.2 sprawdzenie, że Książka zapisów olejowych (Część I) znajduje się na statku
(MARPOL 90/04, Załącznik I, praw. 17);
.3 sprawdzenie, że na statku znajduje się Okrętowy plan zapobiegania rozlewom olejowym lub w przypadku chemikaliowców/produktowców, Okrętowy
plan zapobiegania zanieczyszczaniu morza (MARPOL 90/04, Załącznik I,
praw. 37);
.4 sprawdzenie, jeśli to ma zastosowanie, że instrukcje obsługi i konserwacji
separatora wód zęzowych oraz alarmu 15 ppm znajdują się na statku.
7.1.6 Przegląd dokumentów związanych z zapobieganiem zanieczyszczaniu olejami, które powinny dodatkowo znajdować się na zbiornikowcu olejowym, obejmuje:
.1 sprawdzenie, gdy ma to zastosowanie, że na statku znajduje się instrukcja
użytkowania wyznaczonych zbiorników czystego balastu (MARPOL 90/04,
Załącznik I, praw. 18);
.2 sprawdzenie, gdy ma to zastosowanie, że na statku znajduje się instrukcja
obsługi i opis wyposażenia systemu mycia surową ropą naftową (MARPOL
90/04, Załącznik I, praw. 35);
.3 sprawdzenie, że na statku znajduje się instrukcja obsługi systemu kontroli
i pomiaru zrzutu oleju, a także inna dokumentacja wymagana przez odpowiednią rezolucję 1 (MARPOL 90/04, Załącznik I, praw. 31);
.4 sprawdzenie, że na statku znajdują się świadectwa uznania typu wyrobu dla
miernika zawartości oleju, systemu kontroli i pomiaru zrzutu oleju i czujnika rozdziału faz olej/woda (MARPOL 90/04, Załącznik I, praw. 31 i 32);
.5 sprawdzenie, że Książka zapisów olejowych (Część II) znajduje się na statku (MARPOL 90/04, Załącznik I, praw. 36);
.6 sprawdzenie, że instrukcja obsługi systemu częściowego przepływu znajduje się na statku lub jest włączona do instrukcji obsługi systemu ładunkowego i balastowego (MARPOL 90/04, Załącznik I, praw. 30.6.5);
.7 sprawdzenie, że na statku znajduje się informacja dotycząca niezatapialności i stateczności awaryjnej (MARPOL 90/04, Załącznik I, praw. 28);
.8 sprawdzenie, że na statku znajduje się Okrętowy plan zapobiegania rozlewom olejowym lub w przypadku chemikaliowców/produktowców – Okrętowy plan zapobiegania zanieczyszczaniu morza (MARPOL 90/04, Załącznik I, praw. 37);
.9 sprawdzenie, dla zbiornikowców olejowych o nośności 5000 ton i większej, oddanych do eksploatacji w dniu 1 lutego 2002 lub po tej dacie, że na
statku znajdują się zatwierdzone procedury dotyczące stateczności w stanie
nieuszkodzonym (MARPOL 90/04, Załącznik I, praw. 27);
1

Rezolucja A. 586(14) lub MEPC. 108(49).
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.10 sprawdzenie, dla zbiornikowców olejowych o nośności 5000 ton i większej, że na statku znajdują się urządzenia zapewniające szybki dostęp do
komputerowych, umiejscowionych na lądzie programów służących do obliczania stateczności i wytrzymałości konstrukcji w stanie uszkodzonym
(MARPOL 90/04, Załącznik I, praw. 37.4).
7.1.7 Zakończenie przeglądu wstępnego związanego z zapobieganiem zanieczyszczaniu olejami:
.1 jeżeli przegląd zakończył się wynikiem pozytywnym, wystawione zostaje
Międzynarodowe świadectwo o zapobieganiu zanieczyszczaniu olejami.
7.2

Przegląd roczny

7.2.1 Sprawdzenie aktualnych certyfikatów, świadectw i innych dokumentów
związanych z zapobieganiem zanieczyszczaniu olejami obejmuje:
.1 sprawdzenie ważności, odpowiednio, Certyfikatu bezpieczeństwa wyposażenia statku towarowego, Certyfikatu bezpieczeństwa radiowego statku towarowego oraz Certyfikatu bezpieczeństwa konstrukcji statku towarowego
lub Certyfikatu bezpieczeństwa statku towarowego;
.2 sprawdzenie ważności Międzynarodowego świadectwa wolnej burty lub
Międzynarodowego świadectwa zwolnienia od wymagań wolnej burty;
.3 sprawdzenie ważności Międzynarodowego świadectwa o zapobieganiu zanieczyszczaniu olejami;
.4 sprawdzenie Świadectwa klasy, jeśli statek jest klasyfikowany przez instytucję klasyfikacyjną;
.5 sprawdzenie, jeśli ma to zastosowanie, ważności Międzynarodowego świadectwa o zapobieganiu zanieczyszczaniu ściekami fekalnymi;
.6 sprawdzenie, jeśli to ma zastosowanie, Międzynarodowego świadectwa
zdolności do przewozu niebezpiecznych chemikaliów luzem lub Świadectwa
zdolności do przewozu niebezpiecznych chemikaliów luzem;
.7 sprawdzenie, jeśli to ma zastosowanie, Międzynarodowego certyfikatu
zdolności do przewozu skroplonych gazów luzem;
.8 sprawdzenie, jeśli to ma zastosowanie, Międzynarodowego świadectwa
o zapobieganiu zanieczyszczaniu przez statki przewożące luzem szkodliwe
substancje ciekłe;
.9 sprawdzenie, jeśli ma to zastosowanie, ważności Międzynarodowego świadectwa o zapobieganiu zanieczyszczaniu powietrza;
.10 sprawdzenie, jeśli ma to zastosowanie, ważności Świadectwa zarządzania
bezpieczeństwem (SMC) oraz że kopia Dokumentu zgodności (DOC) znajduje się na statku;
.11 sprawdzenie ważności Międzynarodowego świadectwa ochrony statku;
.12 sprawdzenie, czy stan załogi statku jest zgodny z Certyfikatem bezpiecznej
obsługi statku (SOLAS 74/88, praw. V/13(b));
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.13 sprawdzenie, czy kapitan, oficerowie i pozostała załoga posiadają dyplomy
i świadectwa wymagane przez Konwencję STCW;
.14 sprawdzenie, czy zainstalowano nowe wyposażenie, a jeśli tak – sprawdzenie, czy zostało ono uprzednio uznane i czy zapisy o wszelkich zmianach
znajdują się w odpowiednim certyfikacie;
.15 sprawdzenie Świadectwa uznania typu wyrobu filtracyjnego urządzenia
odolejającego (MARPOL 90/04, Załącznik I, praw. 14 i 15);
.16 sprawdzenie, jeśli ma to zastosowanie, że instrukcje obsługi i konserwacji
separatora wód zęzowych oraz alarmu 15 ppm znajdują się na statku.
.17 sprawdzenie, jeśli ma to zastosowanie, że alarm 15 ppm został skalibrowany przez producenta lub osobę upoważnioną przez producenta i że ważne
świadectwo kalibracji znajduje się na statku 1 ;
.18 sprawdzenie, czy zostały dokonane odpowiednie zapisy w Części I Książki
zapisów olejowych (MARPOL 90/04, Załącznik I, praw. 17);
.19 sprawdzenie, że na statku znajduje się Międzynarodowe świadectwo systemu
przeciwporostowego, jeśli ma to zastosowanie (AFS 2001, Załącznik 4, praw. 2);
7.2.2 Sprawdzenie aktualnych certyfikatów, świadectw i innych dokumentów
związanych z zapobieganiem zanieczyszczaniu olejami w zakresie wymagań dodatkowych dla zbiornikowców olejowych obejmuje:
.1 sprawdzenie, że na statku znajduje się zatwierdzona instrukcja użytkowania
wyznaczonych zbiorników czystego balastu i/lub zatwierdzona instrukcja
wyposażenia i obsługi systemu mycia surową ropą naftową, jeżeli taki system jest zastosowany (MARPOL 90/04, Załącznik I, praw. 18 i 35);
.2 sprawdzenie, tam, gdzie ma to zastosowanie, że na statku znajdują się zatwierdzone procedury eksploatacji dla istniejących zbiornikowców olejowych posiadających specjalne instalacje balastowe (MARPOL 90/04, Załącznik I, praw. 18);
Uwaga: Wymaganie to traci ważność od czerwca 2008, kiedy wszystkie takie zbiornikowce
będą wycofywane według zasad podanych w prawidle 20.

.3
.4
.5
.6

1
2
3

sprawdzenie, jeśli ma to zastosowanie, że na statku znajduje się Zaświadczenie zgodności wraz ze Sprawozdaniem końcowym Programu oceny stanu
technicznego (CAS) 2 (MARPOL 90/04, Załącznik I, praw. 20.6, 20.7 i 21.6);
sprawdzenie, że na statku znajduje się instrukcja obsługi i konserwacji systemu kontroli i pomiaru zrzutu oleju (MARPOL 90/04, Załącznik I, praw. 31);
sprawdzenie, że na statku znajduje się ważne świadectwo kalibracji systemu pomiaru zrzutu oleju 3 ;
sprawdzenie, czy zostały dokonane odpowiednie zapisy w Części II Książki
zapisów olejowych (MARPOL 90/04, Załącznik I, praw. 36);

Dla systemów zgodnych z Rezolucją MEPC.107(49).
Według Rezolucji MEPC.94(46) wraz z późniejszymi zmianami – Program oceny stanu technicznego (CAS).
Dla systemów zgodnych z Rezolucją MEPC.108(49).
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.7

sprawdzenie, dla zbiornikowców olejowych o nośności 5000 ton i większej,
oddanych do eksploatacji w dniu 1 lutego 2002 r. lub po tej dacie, że na statku znajdują się zatwierdzone warunki załadowania oraz informacja o stateczności w stanie nieuszkodzonym (MARPOL 90/04, Załącznik I, praw. 27);
.8 sprawdzenie, tam, gdzie ma to zastosowanie, że na statku znajduje się zatwierdzona informacja o niezatapialności i stateczności w stanie uszkodzonym (MARPOL 90/04, Załącznik I, praw. 28);
.9 sprawdzenie, że na statku znajduje się Okrętowy plan zapobiegania rozlewom olejowym lub w przypadku chemikaliowców/produktowców – Okrętowy plan zapobiegania zanieczyszczaniu morza (MARPOL 90/04, Załącznik I, praw. 37);
.10 sprawdzenie świadectw uznania typu wyrobu urządzeń zapobiegania zanieczyszczeniom olejowym, takim jak mierniki zawartości oleju, czujniki rozdziału faz olej/woda oraz sprawdzenie zapisów różnych urządzeń kontrolno-pomiarowych zrzutu oleju, jeśli ma to zastosowanie (MARPOL 90/04,
Załącznik I, praw. 31);
.11 sprawdzenie, że statek może kontynuować eksploatację zgodnie z planem
wycofywania statków (MARPOL 90/04, Załącznik I, praw. 20).
7.2.3 Przegląd roczny związany z zapobieganiem zanieczyszczaniu olejami obejmuje:
.1 oględziny zewnętrzne filtrującego urządzenia odolejającego i potwierdzenie, na ile jest to praktycznie wykonalne, prawidłowości jego działania,
łącznie z próbą urządzenia automatycznie zatrzymującego zrzut oraz alarmu filtrującego urządzenia odolejającego (MARPOL 90/04, Załącznik I,
praw. 14 i 15);
.2 próbę działania urządzenia automatycznie zatrzymującego zrzut, wymaganego dla zrzutu w obszarach specjalnych, jeśli jest zainstalowane
(MARPOL 90/04, Załącznik I, praw. 15);
.3 sprawdzenie, że instalacja paliwowa i instalacja balastowa są rozdzielone
i że zastosowane rozwiązania uniemożliwiają przewóz oleju w skrajniku
dziobowym lub w zbiornikach umieszczonych przed grodzią zderzeniową
(MARPOL 90/04, Załącznik I, praw. 16);
.4 sprawdzenie, że zbiornik pozostałości olejowych i urządzenia do ich usuwania są odpowiednie oraz sprawdzenie, że zastosowane homogenizatory,
spalarki lub inne uznane urządzenia do likwidacji lub zmniejszenia ilości
powstających odpadów olejowych są odpowiednie (MARPOL 90/04, Załącznik I, praw. 12);
.5 sprawdzenie, że statek jest wyposażony w znormalizowane złącze do usuwania (MARPOL 90/04, Załącznik I, praw. 13).
7.2.4 Przegląd roczny związany z zapobieganiem zanieczyszczaniu olejami
w zakresie wymagań dodatkowych dla zbiornikowców olejowych obejmuje:
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.1

.2
.3
.4

.5
.6

.7
.8

oględziny systemu kontroli i pomiaru zrzutu oleju wraz z wyposażeniem
(MARPOL 90/04, Załącznik I, praw. 31), a w szczególności:
– oględziny zewnętrzne systemu i wyposażenia oraz, jeśli ma to zastosowanie, sprawdzenie, że urządzenie jest właściwie zaplombowane;
– sprawdzenie, na ile to praktycznie wykonalne, prawidłowości działania
systemu kontroli i pomiaru zrzutu oleju, łącznie z miernikiem zawartości oleju, i sprawdzenie automatycznie i ręcznie uruchamianego urządzenia zatrzymującego zrzut i blokującego rozpoczęcie zrzutu, jeżeli
zostało zastosowane;
– sprawdzenie, że wskaźniki i urządzenia rejestrujące są sprawne i że na
statku znajduje się wystarczający zapas wkładów piszących do urządzeń
rejestrujących;
– próbę, na ile jest to praktycznie wykonalne, każdego alarmu dźwiękowego
i optycznego związanego z pracą systemu kontroli i pomiaru zrzutu;
oględziny, na ile to praktycznie wykonalne, czujników poziomu fazy
olej/woda (MARPOL 90/04, Załącznik I, praw. 32);
sprawdzenie, że nie ma połączeń pomiędzy systemami ładunkowym i balastu oddzielonego (MARPOL 90/04, Załącznik I, praw. 18);
jeżeli jest zastosowany demontowalny odcinek rurociągu dla awaryjnego
usuwania balastu oddzielonego poprzez podłączenie systemu balastu oddzielonego do pompy ładunkowej – sprawdzenie, że na podłączeniach systemu balastu oddzielonego są zamontowane zawory zwrotne, a demontowalny odcinek rurociągu jest zawieszony w widocznym miejscu w pompowni i posiada umieszczone na stałe ostrzeżenie ograniczające jego użycie
(MARPOL 90/04, Załącznik I, praw. 18);
wzrokowe sprawdzenie, że zbiorniki balastu oddzielonego nie są zanieczyszczone olejem (MARPOL 90/04, Załącznik I, praw. 18);
sprawdzenie, na ile jest to możliwe, że rozwiązania zastosowane dla wyznaczonych zbiorników balastu czystego są nadal odpowiednie (MARPOL
90/04, Załącznik I, praw. 18);
wzrokowe sprawdzenie, że wyznaczone zbiorniki balastu czystego nie są
zanieczyszczone olejem (MARPOL 90/04, Załącznik I, praw. 18);
sprawdzenie, na ile jest to praktycznie wykonalne, że system mycia surową
ropą naftową jest nadal odpowiedni (MARPOL 90/04, Załącznik I, praw.
33), a w szczególności:
– oględziny zewnętrzne rurociągów, pomp, zaworów systemu mycia surową ropą naftową i zamontowanych na pokładzie maszyn myjących
w celu wykrycia ewentualnych przecieków oraz skontrolowanie stanu
wszystkich urządzeń mocujących rurociągi mycia ropą naftową;
– sprawdzenie, w przypadku gdy maszyny myjące zbiorniki nie posiadają
integralnych zespołów napędzających, że na statku znajduje się taka
liczba przenośnych zespołów napędowych, jaka wymieniona jest w instrukcji obsługi;
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.9

.10

.11

.12

.13
.14
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– sprawdzenie, że zastosowane podgrzewacze parowe instalacji mycia wodą zbiorników ładunkowych mogą być w czasie operacji mycia zbiorników surową ropą naftową odizolowane przy pomocy dwóch zaworów
odcinających lub łatwo rozpoznawalnego kołnierza odcinającego;
– sprawdzenie, że zastosowane środki łączności pomiędzy stanowiskiem
obserwatora pokładowego i stanowiskiem kontroli załadunku są sprawne;
– sprawdzenie, że zabezpieczenia nadciśnieniowe (lub inne uznane urządzenia) są zamontowane na pompach zasilających system mycia surową
ropą naftową;
– sprawdzenie, że węże elastyczne dostarczające ropę do maszyn myjących na statkach kombinowanych są uznanego typu oraz że są prawidłowo magazynowane i znajdują się w dobrym stanie;
weryfikację, jeśli ma to zastosowanie i na ile jest to możliwe, skuteczności systemu mycia ropą naftową (MARPOL 90/04, Załącznik I, praw. 33), a w szczególności:
– sprawdzenie zbiorników ładunkowych zawierających wodę balastową –
„balast na wejściu do i/lub wyjściu z portu” – w celu stwierdzenia skuteczności mycia i resztkowania;
– sprawdzenie działania maszyn do mycia surową ropą naftową i poprawności ich pracy poprzez obserwację wskaźników i/lub charakterystyk dźwiękowych lub innymi uznanymi metodami;
– sprawdzenie, o ile to możliwe, efektywności instalacji resztkowej
w stosownych zbiornikach ładunkowych przez obserwację urządzenia
monitorującego i poprzez ręczny sondaż zbiorników lub innymi uznanymi metodami;
sprawdzenie na istniejących zbiornikowcach olejowych posiadających specjalne instalacje balastowe, że instalacje te są zgodne z zatwierdzoną dokumentacją, a ich stan jest zadowalający (MARPOL 90/04, Załącznik I,
praw. 18);
sprawdzenie, o ile ma to zastosowanie i na ile jest to praktycznie wykonalne, że rozwiązania dla zapobiegania zanieczyszczaniu olejami w przypadku
kolizji lub wejścia statku na mieliznę są zatwierdzone, a ich stan jest zadowalający (MARPOL 90/04, Załącznik I, praw. 19 do 22);
oględziny instalacji rurociągów usuwania brudnej wody balastowej lub
wody zanieczyszczonej olejem, łącznie z systemem częściowego przepływu, jeżeli został zastosowany (MARPOL 90/04, Załącznik I, praw. 30);
próbę łączności pomiędzy stanowiskiem obserwacyjnym a stanowiskiem
kontroli zrzutu (MARPOL 90/04, Załącznik I, praw. 30);
oględziny urządzeń do opróżniania pomp i rurociągów ładunkowych, łącznie z urządzeniem do resztkowania oraz połączeń do przepompowywania
do zbiornika resztkowego lub ładunkowego bądź na ląd (MARPOL 90/04,
Załącznik I, praw. 30);

.15 sprawdzenie, dla zbiornikowców olejowych o nośności 5000 ton i większej, że na statku znajdują się urządzenia zapewniające szybki dostęp do
komputerowych, umiejscowionych na lądzie programów służących do obliczania stateczności i wytrzymałości konstrukcji w stanie uszkodzonym
(MARPOL 90/04, Załącznik I, praw. 37.4).
7.2.5 Zakończenie przeglądu rocznego w zakresie zapobiegania zanieczyszczaniu olejami:
.1 jeżeli przegląd zakończył się wynikiem pozytywnym, potwierdzone zostaje
Międzynarodowe świadectwo o zapobieganiu zanieczyszczaniu olejami;
.2 jeżeli wynik przeglądu jest niezadowalający, obowiązuje postępowanie
określone w 1.4.8 z Części I – Zasady nadzoru.
7.3

Przegląd pośredni

7.3.1 Sprawdzenie aktualnych certyfikatów, świadectw i innych dokumentów
związanych z zapobieganiem zanieczyszczaniu olejami obejmuje:
.1 zakres określony w 7.2.1.
7.3.2 Sprawdzenie aktualnych certyfikatów, świadectw i innych dokumentów
związanych z zapobieganiem zanieczyszczaniu olejami w zakresie wymagań dodatkowych dla zbiornikowców olejowych obejmuje:
.1 zakres określony w 7.2.2.
7.3.3 Przegląd pośredni związany z zapobieganiem zanieczyszczaniu olejami
obejmuje:
.1 zakres określony w 7.2.3;
.2 oględziny odolejacza lub urządzenia filtrującego, albo przystawki filtrującej do odolejacza, jeżeli są zainstalowane, łącznie z pompami, rurociągami
i armaturą, ze zwróceniem uwagi na zużycie i korozję (MARPOL 90/04,
Załącznik I, praw. 14 i 15);
.3 oględziny miernika zawartości oleju (alarm 15 ppm) w celu wykrycia widocznych wad, niesprawności i uszkodzeń oraz sprawdzenie zapisów z kalibracji miernika, gdy zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia jest ona wymagana (MARPOL 90/04, Załącznik I, praw. 14).
7.3.4 Przegląd pośredni związany z zapobieganiem zanieczyszczaniu olejami
w zakresie wymagań dodatkowych dla zbiornikowców olejowych obejmuje:
.1 zakres określony w 7.2.4;
.2 oględziny systemu kontroli i pomiaru zrzutu oleju oraz miernika zawartości
oleju w celu wykrycia widocznych wad, niesprawności i uszkodzeń oraz
sprawdzenie zapisów z kalibracji miernika, gdy zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia jest ona wymagana (MARPOL 90/04, Załącznik I, praw. 31);
.3 sprawdzenie poprawności działania czujników położenia warstwy granicznej olej/woda (MARPOL 90/04, Załącznik I, praw. 32);
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.4

.5

sprawdzenie systemu mycia surową ropą naftową (MARPOL 90/04, Załącznik I, praw. 33), obejmujące:
– oględziny rurociągów mycia surową ropą naftową znajdujących się poza zbiornikami ładunkowymi. Jeżeli podczas oględzin rurociągów zaistnieją jakiekolwiek wątpliwości co do ich stanu technicznego, może
być wymagane przeprowadzenie próby ciśnieniowej rurociągu lub dokonanie pomiarów albo jedno i drugie. Szczególną uwagę należy zwrócić na takie naprawy, jak spawane nakładki;
– sprawdzenie prawidłowego działania zaworów odcinających podgrzewacze parowe instalacji mycia wodą zbiorników ładunkowych, jeżeli
podgrzewacze takie są zainstalowane;
– oględziny co najmniej dwóch wybranych zbiorników ładunkowych
w celu stwierdzenia skuteczności działania zainstalowanego systemu
mycia surową ropą naftową i instalacji resztkowej. Jeżeli zbiornik nie
może być odgazowany tak, żeby inspektor mógł bezpiecznie do niego
wejść, oględzin wewnętrznych nie należy przeprowadzać. W takim
przypadku oględziny te mogą być przeprowadzone w połączeniu
z oględzinami zbiorników ładunkowych wymaganymi w 3.3.3.3;
sprawdzenie ręcznego i/lub zdalnego sterowania zaworami (lub innymi urządzeniami odcinającymi poszczególne zbiorniki), które muszą być zamknięte,
gdy statek jest w morzu (MARPOL 90/04, Załącznik I, praw. 23 i 26).

7.3.5 Zakończenie przeglądu pośredniego związanego z zapobieganiem zanieczyszczaniu olejami:
.1 jeżeli przegląd zakończył się wynikiem pozytywnym, potwierdzone zostaje
Międzynarodowe świadectwo o zapobieganiu zanieczyszczaniu olejami;
.2 jeżeli wynik przeglądu jest niezadowalający, obowiązuje postępowanie
określone w 1.4.8 z Części I – Zasady nadzoru.
7.4

Przegląd odnowieniowy

7.4.1 Sprawdzenie aktualnych certyfikatów, świadectw i innych dokumentów
związanych z zapobieganiem zanieczyszczaniu olejami obejmuje:
.1 zakres określony w 7.2.1, z wyjątkiem sprawdzania ważności Międzynarodowego świadectwa o zapobieganiu zanieczyszczaniu olejami;
.2 sprawdzenie, jeśli ma to zastosowanie, że alarm odolejacza (15 ppm) został
skalibrowany przez producenta lub osobę upoważnioną przez producenta
i że ważne świadectwo kalibracji znajduje się na statku 1 .
7.4.2 Sprawdzenie aktualnych certyfikatów, świadectw i innych dokumentów
związanych z zapobieganiem zanieczyszczaniu olejami w zakresie wymagań dodatkowych dla zbiornikowców olejowych obejmuje:
.1 zakres określony w 7.2.2;
1
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Dla systemów zgodnych z Rezolucją MEPC.107(49).

.2

sprawdzenie, jeśli ma to zastosowanie, że system pomiaru zrzutu oleju został skalibrowany i na statku znajduje się ważne świadectwo kalibracji 1 .

7.4.3 Przegląd odnowieniowy związany z zapobieganiem zanieczyszczaniu olejami obejmuje:
.1 zakres określony w 7.3.3;
.2 sprawdzenie, jeśli to konieczne – poprzez przeprowadzenie próby symulacyjnej lub równoważnej, zadowalającego działania odolejacza lub urządzenia filtrującego (MARPOL 90/04, Załącznik I, praw. 15);
.3 sprawdzenie, jeśli to konieczne – poprzez przeprowadzenie próby symulacyjnej lub równoważnej, zadowalającego działania systemu kontrolnopomiarowego monitorującego zrzut oleju, łącznie, gdzie jest to praktycznie
wykonalne, z działaniem automatycznego i ręcznego urządzenia zatrzymującego zrzut (MARPOL 90/04, Załącznik I, praw. 15);
.4 sprawdzenie zadowalającego działania instalacji alarmowej urządzenia filtrującego (MARPOL 90/04, Załącznik I, praw. 15);
.5 sprawdzenie zadowalającego działania homogenizatorów, spalarek lub innych uznanych urządzeń służących do likwidacji lub zmniejszenia ilości
powstających odpadów olejowych, jeżeli pojemność zbiornika pozostałości
olejowych została ustalona z uwzględnieniem istnienia takich urządzeń
(MARPOL 90/04, Załącznik I, praw. 12).
7.4.4 Przegląd odnowieniowy związany z zapobieganiem zanieczyszczaniu olejami w zakresie wymagań dodatkowych dla zbiornikowców olejowych obejmuje:
.1 zakres określony w 7.3.4;
.2 sprawdzenie, że zbiorniki resztkowe (lub zbiorniki ładunkowe używane jako zbiorniki resztkowe) oraz związane z nimi rurociągi są odpowiednie
(MARPOL 90/04, Załącznik I, praw. 29 i 34);
.3 sprawdzenie, jeśli to konieczne – poprzez przeprowadzenie próby symulacyjnej lub równoważnej, zadowalającego działania systemu kontrolnopomiarowego zrzutu oleju wraz z wyposażeniem, łącznie ze wskaźnikami
poziomu fazy olej/woda (MARPOL 90/04, Załącznik I, praw. 31 i 32);
.4 sprawdzenie, że instalacje pomp, rurociągów i zaworów są zgodne z wymaganiami dla systemów SBT (zbiorników balastu oddzielonego) (MARPOL 90/04, Załącznik I, praw. 18);
.5 sprawdzenie, że pompy, rurociągi i zawory są zgodne ze znowelizowanym
zbiorem wymagań dla zbiornikowców olejowych posiadających wyznaczone
zbiorniki balastu czystego (MARPOL 90/04, Załącznik I, praw. 18);
.6 potwierdzenie, że system mycia surową ropą naftową jest zgodny z wymaganiami dla takich systemów (MARPOL 90/04, Załącznik I, praw. 33),
a w szczególności:
1

Dla systemów zgodnych z Rezolucją MEPC.108(49).
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– przeprowadzenie próby ciśnieniowej systemu mycia surową ropą naftową ciśnieniem co najmniej równym ciśnieniu roboczemu;
– oględziny zbiorników ładunkowych w celu stwierdzenia skuteczności
działania zainstalowanego systemu mycia surową ropą naftową i instalacji resztkowej;
– oględziny wewnętrzne zaworów odcinających wszystkich podgrzewaczy parowych, jeżeli są zainstalowane;
.7 sprawdzenie, poprzez przegląd wewnętrzny zbiornika lub metodą alternatywną dopuszczoną przez Administrację, skuteczności systemu mycia surową ropą naftową. Jeśli zbiornik nie może być odgazowany tak, żeby inspektor mógł bezpiecznie do niego wejść, przeglądu wewnętrznego nie należy przeprowadzać. Dopuszczalną alternatywą może być uznanie zadowalających wyników przeglądów wymaganych w 7.2.4.9 (MARPOL 90/04,
Załącznik I, praw. 33);
.8 sprawdzenie, że nie ma przecieków z rurociągów balastowych przechodzących przez zbiorniki ładunkowe i rurociągów ładunkowych przechodzących
przez zbiorniki balastowe (MARPOL 90/04, Załącznik I, praw. 18 i 33);
.9 sprawdzenie, że instalacje pomp, rurociągów i urządzenia do usuwania są
odpowiednie (MARPOL 90/04, Załącznik I, praw. 30), poprzez:
– sprawdzenie, że instalacje rurociągów usuwania brudnej wody balastowej lub wody zawierającej olej są odpowiednie;
– sprawdzenie, że urządzenia do opróżniania pomp i rurociągów, łącznie
z urządzeniem resztkującym, i połączenia do przepompowywania do
zbiornika resztkowego lub ładunkowego albo na ląd są odpowiednie;
– sprawdzenie, że urządzenia systemu częściowego przepływu, jeżeli są
zainstalowane, są odpowiednie;
.10 potwierdzenie, że urządzenia zamykające zainstalowane w systemie awaryjnego przepompowywania ładunku i na rurociągach ładunkowych są zadowalające (MARPOL 90/04, Załącznik I, praw. 23 i 26);
.11 sprawdzenie, o ile ma to zastosowanie i jeśli jest to praktycznie wykonalne,
że rozwiązania zastosowane dla zapobiegania zanieczyszczaniu olejami
w przypadku kolizji lub wejścia statku na mieliznę są odpowiednie
(MARPOL 90/04, Załącznik I, praw. 19 do 22);
.12 sprawdzenie, dla zbiornikowców olejowych o nośności 5000 ton i większej, że na statku znajdują się urządzenia zapewniające szybki dostęp do
komputerowych, umiejscowionych na lądzie programów służących do obliczania stateczności i wytrzymałości konstrukcji w stanie uszkodzonym
(MARPOL 90/04, Załącznik I, praw. 37.4).
7.4.5 Zakończenie przeglądu odnowieniowego związanego z zapobieganiem
zanieczyszczaniu olejami:
.1 jeżeli przegląd zakończył się wynikiem pozytywnym, wystawione zostaje
Międzynarodowe świadectwo o zapobieganiu zanieczyszczaniu olejami.
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8.1

PRZEGLĄDY ZWIĄZANE Z MIĘDZYNARODOWYM
ŚWIADECTWEM O ZAPOBIEGANIU ZANIECZYSZCZANIU PRZEZ
STATKI PRZEWOŻĄCE LUZEM SZKODLIWE SUBSTANCJE
CIEKŁE (wg rez. A.997(25) i A.1020(26))
Przegląd wstępny

8.1.1 Przegląd dokumentacji technicznej związanej z przewozem luzem szkodliwych substancji ciekłych (w zakresie ładunków, na przewóz których statek musi
posiadać świadectwo) obejmuje:
.1 sprawdzenie wykazu szkodliwych substancji ciekłych, do przewozu których statek ma być certyfikowany (MARPOL 90/04, Załącznik II, praw. 6);
.2 sprawdzenie instalacji ładunkowej (MARPOL 90/04, Załącznik II, praw. 12);
.3 sprawdzenie instalacji resztkowej (MARPOL 90/04, Załącznik II, praw. 12);
.4 sprawdzenie instalacji i urządzeń do mycia zbiorników (MARPOL 90/04,
Załącznik II, praw. 14 i Uzupełnienie 4);
.5 sprawdzenie armatury wylotowej usytuowanej poniżej linii wodnej (MARPOL
90/04, Załącznik II, praw. 12);
.6 sprawdzenie instalacji wentylacyjnej związanej z usuwaniem resztek ładunku (MARPOL 90/04, Załącznik II, praw. 13 i Uzupełnienie 7);
.7 sprawdzenie instalacji grzewczej dla substancji zestalających się lub o wysokiej lepkości (MARPOL 90/04, Załącznik II, praw. 14 i Uzupełnienie 4);
.8 sprawdzenie Podręcznika procedur i instalacji (z uwzględnieniem wymagań dotyczących przewozu ładunku wynikających z prawideł Załącznika II
Konwencji MARPOL 90/04) (MARPOL 90/04, Załącznik II, praw. 14 i Uzupełnienie 4);
.9 sprawdzenie Okrętowego planu zapobiegania zanieczyszczaniu morza
(MARPOL 90/04, Załącznik II, praw. 17);
.10 sprawdzenie, jeśli ma to zastosowanie, konstrukcji i wyposażenia statku certyfikowanego do przewozu indywidualnie określonych olejów roślinnych,
zwolnionego z wymagań przewozowych (MARPOL 90/04, Załącznik II,
praw. 4.3).
8.1.2 Przegląd związany z przewozem luzem szkodliwych substancji ciekłych,
przeprowadzany podczas budowy statku i po zakończeniu montażu wyposażenia
(w zakresie ładunków, których świadectwo ma dotyczyć), obejmuje:
.1 sprawdzenie, że instalacje ładunkowa i resztkowa są odpowiednie i że na
statku znajduje się wystarczająca liczba przenośnych odcinków rur lub kolanek, jeśli są one wymagane (MARPOL 90/04, Załącznik II, praw. 12);
.2 przeprowadzenie próby wodnej dla określenia ilości pozostałości, jeśli to
wymagane (MARPOL 90/04, Załącznik II, praw. 12 i Uzupełnienie 5);
.3 sprawdzenie, że maszyny do mycia zbiorników znajdujące się na statku są
sprawne i takie, jak opisano w Podręczniku procedur i instalacji oraz że są
zainstalowane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją (MARPOL 90/04, Załącznik II, praw. 14 i Uzupełnienie 4);
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.4

sprawdzenie, że instalacja podgrzewania wody do mycia zbiorników, jeśli
jest wymagana, jest zainstalowana zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją
(MARPOL 90/04, Załącznik II, praw. 14 i Uzupełnienie 4);
.5 sprawdzenie, że liczba i lokalizacja otworów dla maszyn do mycia zbiorników jest zgodna z zatwierdzoną dokumentacją (MARPOL 90/04, Załącznik
II, praw. 14 i Uzupełnienie 4);
.6 sprawdzenie, że otwory wylotowe usytuowane poniżej linii wodnej są zgodne z zatwierdzoną dokumentacją (MARPOL 90/04, Załącznik II, praw. 12);
.7 sprawdzenie, poprzez wykonanie rzeczywistej próby, że natężenie zrzutu
resztek ładunku i popłuczyn (w przypadku zastosowania pomp o zmiennej
wydajności) może być kontrolowane w sposób podany w Podręczniku procedur i instalacji (MARPOL 90/04, Załącznik II, praw. 14 i Uzupełnienie 4);
.8 sprawdzenie, że instalacja wentylacyjna do usuwania resztek ładunku jest
wykonana zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją i jest sprawna oraz że ciśnienie czynnika napędzającego wentylatory przenośne instalacji wentylacyjnej przeznaczonej do usuwania resztek ładunku jest wystarczające dla
zapewnienia wymaganej wydajności wentylatorów (MARPOL 90/04, Załącznik II, praw. 13 i Uzupełnienie 7);
.9 sprawdzenie, że instalacja grzewcza dla substancji zestalających się lub
o wysokiej lepkości jest wykonana zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją
(MARPOL 90/04, Załącznik II, praw. 14 i Uzupełnienie 4);
.10 sprawdzenie, jeśli ma to zastosowanie, konstrukcji i wyposażenia statku
certyfikowanego do przewozu indywidualnie określonych olejów roślinnych, zwolnionego z wymagań przewozowych (MARPOL 90/04, Załącznik
II, praw. 4.3.3).
8.1.3 Przegląd dokumentów związanych z przewozem luzem szkodliwych substancji ciekłych, które powinny znajdować się na statku towarowym (w odniesieniu
do ładunków, na przewóz których statki muszą posiadać świadectwo), obejmuje:
.1 sprawdzenie, że na statku znajduje się Podręcznik procedur i instalacji
(MARPOL 90/04, Załącznik II, praw. 14);
.2 sprawdzenie, że na statku znajduje się Książka zapisów ładunkowych
(MARPOL 90/04, Załącznik II, praw. 15);
.3 sprawdzenie, że na statku znajduje się Okrętowy plan zapobiegania zanieczyszczaniu morza (MARPOL 90/04, Załącznik II, praw. 17).
8.1.4 Zakończenie przeglądu wstępnego związanego z przewozem luzem szkodliwych substancji ciekłych:
.1 jeżeli przegląd zakończył się wynikiem pozytywnym, wystawione zostaje
Międzynarodowe świadectwo o zapobieganiu zanieczyszczaniu przez statki
przewożące luzem szkodliwe substancje ciekłe.
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8.2

Przegląd roczny

8.2.1 Sprawdzenie aktualnych certyfikatów, świadectw i innych dokumentów
związanych z przewozem luzem szkodliwych substancji ciekłych obejmuje:
.1 sprawdzenie ważności, odpowiednio, Certyfikatu bezpieczeństwa wyposażenia statku towarowego, Certyfikatu bezpieczeństwa radiowego statku towarowego oraz Certyfikatu bezpieczeństwa konstrukcji statku towarowego
lub Certyfikatu bezpieczeństwa statku towarowego;
.2 sprawdzenie ważności Międzynarodowego świadectwa wolnej burty lub
Międzynarodowego świadectwa zwolnienia od wymagań wolnej burty;
.3 sprawdzenie ważności Międzynarodowego świadectwa o zapobieganiu zanieczyszczaniu olejami;
.4 sprawdzenie Świadectwa klasy, jeśli statek klasyfikowany jest przez instytucję klasyfikacyjną;
.5 sprawdzenie ważności Międzynarodowego świadectwa zdolności do przewozu skroplonych gazów luzem, jeśli to ma zastosowanie;
.6 sprawdzenie ważności Międzynarodowego świadectwa o zapobieganiu zanieczyszczaniu przez statki przewożące luzem szkodliwe substancje ciekłe;
.7 sprawdzenie, jeżeli ma to zastosowanie, ważności Międzynarodowego
świadectwa o zapobieganiu zanieczyszczaniu powietrza;
.8 sprawdzenie, jeżeli ma to zastosowanie, ważności Międzynarodowego
świadectwa o zapobieganiu zanieczyszczaniu ściekami fekalnymi;
.9 sprawdzenie, jeżeli ma to zastosowanie, ważności Świadectwa zarządzania
bezpieczeństwem (SMC) oraz że kopia Dokumentu zgodności (DOC) znajduje się na statku;
.10 sprawdzenie ważności Międzynarodowego świadectwa ochrony statku;
.11 sprawdzenie, czy stan załogi statku jest zgodny z Certyfikatem bezpiecznej
obsługi statku (SOLAS 74/88/2000, praw. V/14.2);
.12 sprawdzenie, czy kapitan, oficerowie i załoga posiadają dyplomy i świadectwa wymagane przez Konwencję STCW;
.13 sprawdzenie, czy zainstalowano nowe wyposażenie, a jeśli tak, czy zostało
uprzednio uznane i czy zapisy o wszelkich zmianach znajdują się w odpowiednim certyfikacie lub świadectwie;
.14 sprawdzenie, czy na statku znajduje się Podręcznik procedur i instalacji
(P&A Manual) (MARPOL 90/04, Załącznik II, praw. 14);
.15 sprawdzenie, czy Książka zapisów ładunkowych jest odpowiednio prowadzona (MARPOL 90/04, Załącznik II, praw. 15);
.16 sprawdzenie, że na statku znajduje się Okrętowy plan zapobiegania zanieczyszczaniu morza (MARPOL 90/04, Załącznik II, praw. 17);
.17 sprawdzenie, że na statku znajduje się Międzynarodowe świadectwo systemu przeciwporostowego, wówczas gdy ma to zastosowanie (AFS 2001, Załącznik 4, praw. 2).
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8.2.2 Przegląd roczny związany z przewozem luzem szkodliwych substancji
ciekłych obejmuje:
.1 oględziny zewnętrzne i sprawdzenie, że instalacja ładunkowa i resztkowa,
jeżeli taka jest na statku, i związane z nimi wyposażenie są zgodne z zatwierdzoną dokumentacją (MARPOL 90/04, Załącznik II, praw. 12);
.2 oględziny zewnętrzne rurociągów instalacji mycia zbiorników i sprawdzenie, że typ, wydajność, liczba i rozmieszczenie maszyn do mycia zbiorników są zgodne z zatwierdzoną dokumentacją (MARPOL 90/04, Załącznik
II, praw. 14 i Uzupełnienie 4);
.3 oględziny zewnętrzne instalacji podgrzewania wody do mycia zbiorników
(MARPOL 90/04, Załącznik II, praw. 14 i Uzupełnienie 4);
.4 oględziny zewnętrzne, na ile jest to praktycznie wykonalne, armatury wylotowej usytuowanej poniżej linii wodnej (MARPOL 90/04, Załącznik II,
praw. 12);
.5 sprawdzenie, że środki kontroli wielkości zrzutu pozostałości ładunku są
zgodne z zatwierdzoną dokumentacją (MARPOL 90/04, Załącznik II, praw.
14 i Uzupełnienie 4);
.6 sprawdzenie, że instalacja wentylacyjna przeznaczona do usuwania resztek
ładunku jest zgodna z zatwierdzoną dokumentacją (MARPOL 90/04, Załącznik II, praw. 13 i Uzupełnienie 7);
.7 oględziny zewnętrzne, w dostępnym zakresie, instalacji grzewczej dla substancji zestalających się lub o wysokiej lepkości (MARPOL 90/04, Załącznik II, praw. 14 i Uzupełnienie 4);
.8 sprawdzenie spełnienia wszystkich dodatkowych wymagań wymienionych
w Międzynarodowym świadectwie o zapobieganiu zanieczyszczaniu przez
statki przewożące luzem szkodliwe substancje ciekłe.
8.2.3 Zakończenie przeglądu rocznego związanego z przewozem luzem szkodliwych substancji ciekłych:
.1 jeżeli przegląd zakończył się wynikiem pozytywnym, potwierdzone zostaje
Międzynarodowe świadectwo o zapobieganiu zanieczyszczaniu przez statki
przewożące luzem szkodliwe substancje ciekłe;
.2 jeżeli wynik przeglądu jest niezadowalający, obowiązuje postępowanie
określone w. 1.4.8 z Części I – Zasady nadzoru.
8.3

Przegląd pośredni

8.3.1 Sprawdzenie aktualnych certyfikatów i innych dokumentów związanych
z przewozem luzem szkodliwych substancji ciekłych obejmuje:
.1 zakres określony w 8.2.1.
8.3.2 Przegląd pośredni w zakresie przewozu luzem szkodliwych substancji
ciekłych obejmuje:
.1 zakres określony w 8.2.2;
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.2

.3
.4

sprawdzenie, w oparciu o zapisy w Książce zapisów ładunkowych, że instalacja ładunkowa i resztkowa skutecznie opróżniały zbiorniki ładunkowe oraz
sprawdzenie, że instalacje te są sprawne (MARPOL 90/04, Załącznik II,
praw. 12 i 15);
sprawdzenie, jeśli to możliwe, że otwory wylotowe dla zrzutu resztek ładunku i popłuczyn są w dobrym stanie (MARPOL 90/04, Załącznik II,
Normy dla procedur i instalacji);
sprawdzenie, że instalacja wentylacyjna do usuwania resztek ładunku jest
sprawna oraz że ciśnienie czynnika napędzającego wentylatory przenośne
instalacji wentylacyjnej przeznaczonej do usuwania resztek ładunku jest
wystarczające dla zapewnienia wymaganej wydajności wentylatorów
(MARPOL 90/04, Załącznik II, Uzupełnienie 7).

8.3.3 Zakończenie przeglądu pośredniego związanego z przewozem luzem
szkodliwych substancji ciekłych:
.1 jeżeli przegląd zakończył się wynikiem pozytywnym, potwierdzone zostaje
Międzynarodowe świadectwo o zapobieganiu zanieczyszczaniu przez statki
przewożące luzem szkodliwe substancje ciekłe;
.2 jeżeli wynik przeglądu jest niezadowalający, obowiązuje postępowanie
określone w 1.4.8 z Części I – Zasady nadzoru.
8.4

Przegląd odnowieniowy

8.4.1 Sprawdzenie aktualnych certyfikatów i innych dokumentów związanych
z przewozem luzem szkodliwych substancji ciekłych obejmuje:
.1 zakres określony w 8.2.1, z wyjątkiem sprawdzania ważności Międzynarodowego świadectwa o zapobieganiu zanieczyszczaniu przez statki przewożące luzem szkodliwe substancje ciekłe.
8.4.2 Przegląd odnowieniowy w zakresie przewozu luzem szkodliwych substancji ciekłych obejmuje:
.1 zakres określony w 8.3.2;
.2 sprawdzenie, że instalacja ładunkowa i resztkowa są w dobrym stanie i że
na statku znajduje się wystarczająca liczba przenośnych odcinków rur lub
kolanek, jeżeli są one wymagane (MARPOL 90/04, Załącznik II, praw. 12);
.3 przeprowadzenie próby wodnej dla określenia ilości pozostałości, jeśli to
wymagane (MARPOL 90/04, Załącznik II, praw. 12 i Uzupełnienie 5);
.4 sprawdzenie, że maszyny do mycia zbiorników znajdujące się na statku są
sprawne i takie, jak opisano w Podręczniku procedur i instalacji oraz że są
zainstalowane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją (MARPOL 90/04, Załącznik II, praw. 14 i Uzupełnienie 4);
.5 sprawdzenie, że instalacja podgrzewania wody do mycia zbiorników, jeśli
jest wymagana, jest zainstalowana zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją
i jest sprawna (MARPOL 90/04, Załącznik II, praw. 14 i Uzupełnienie 4);
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.6

sprawdzenie, że liczba i lokalizacja otworów dla maszyn do mycia zbiorników
jest zgodna z zatwierdzoną dokumentacją (MARPOL 90/04, Załącznik II,
praw. 14 i Uzupełnienie 4);
.7 sprawdzenie, że otwory wylotowe usytuowane poniżej linii wodnej, przeznaczone do zrzutu resztek ładunku i popłuczyn, są zgodne z zatwierdzoną
dokumentacją i są w dobrym stanie (MARPOL 90/04, Załącznik II, praw.
12, 14 i Uzupełnienie 4);
.8 sprawdzenie, przez wykonanie rzeczywistej próby, że natężenie zrzutu
(w przypadku zastosowania pomp o zmiennej wydajności) może być kontrolowane w sposób podany w Podręczniku procedur i instalacji (MARPOL
90/04, Załącznik II, praw. 14 i Uzupełnienie 4);
.9 sprawdzenie, że instalacja wentylacyjna do usuwania resztek ładunku jest
zamontowana zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją i jest sprawna
(MARPOL 90/04, Załącznik II, praw. 12, 14 i Uzupełnienie 4);
.10 sprawdzenie, że instalacja grzewcza dla substancji zestalających się lub
o wysokiej lepkości jest wykonana zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją
i jest sprawna (MARPOL 90/04, Załącznik II, praw. 12, 14 i Uzupełnienie 4).
8.4.3 Zakończenie przeglądu odnowieniowego związanego z przewożeniem
luzem szkodliwych substancji ciekłych:
.1 jeżeli przegląd zakończył się wynikiem pozytywnym, wystawione zostaje
Międzynarodowe świadectwo o zapobieganiu zanieczyszczaniu przez statki
przewożące luzem szkodliwe substancje ciekłe.
9

9.1

PRZEGLĄDY ZWIĄZANE Z MIĘDZYNARODOWYM
ŚWIADECTWEM O ZAPOBIEGANIU ZANIECZYSZCZANIU
ŚCIEKAMI FEKALNYMI (wg rez. A. 997(25) i A.1020(26))
Przegląd wstępny

9.1.1 Przegląd dokumentacji związanej z zapobieganiem zanieczyszczaniu ściekami fekalnymi obejmuje:
.1 sprawdzenie, czy na statku znajduje się oczyszczalnia ścieków fekalnych
lub urządzenie do rozdrabniania i dezynfekcji lub zbiornik retencyjny ścieków fekalnych (MARPOL, Załącznik IV, praw. 9);
.2 jeżeli na statku zainstalowana została oczyszczalnia ścieków fekalnych –
sprawdzenie, że jest ona typu uznanego przez Administrację na zgodność
z odpowiednią rezolucją (MARPOL, Załącznik IV, praw. 9.1);
.3 jeżeli na statku zainstalowane jest urządzenie do rozdrabniania i dezynfekcji – sprawdzenie, że jest ono typu uznanego przez Administrację i jest wyposażone w zbiornik do czasowego gromadzenia ścieków fekalnych
(MARPOL, Załącznik IV, praw. 9.2);
.4 jeżeli na statku zainstalowany jest zbiornik retencyjny ścieków fekalnych –
sprawdzenie, czy jego pojemność uwzględnia liczbę osób na pokładzie
(MARPOL, Załącznik IV, praw. 9.1.3);
110

.5
.6

sprawdzenie, czy na statku znajduje się znormalizowane złącze do zdawania ścieków (MARPOL, Załącznik IV, praw. 10);
sprawdzenie, czy na statku znajduje się rurociąg do zdawania ścieków do
urządzeń odbiorczych (MARPOL, Załącznik IV, praw. 10).

9.1.2 Przegląd przeprowadzany podczas budowy statku, po zakończeniu montażu
wyposażenia związanego z zapobieganiem zanieczyszczaniu ściekami fekalnymi,
obejmuje:
.1 sprawdzenie stanu technicznego i działania oczyszczalni ścieków fekalnych
lub systemu rozdrabniania i dezynfekcji ścieków (MARPOL, Załącznik IV,
praw. 4.1.1 i 9);
.2 sprawdzenie prawidłowości konstrukcji zbiornika retencyjnego ścieków fekalnych, jeżeli jest zainstalowany, oraz sprawdzenie że posiada on wizualne wskaźniki poziomu zawartości (MARPOL, Załącznik IV, praw. 9.1.3);
.3 sprawdzenie, czy na statku znajduje się znormalizowane złącze do zdawania ścieków (MARPOL, Załącznik IV, praw. 10);
.4 sprawdzenie, czy na statku znajduje się rurociąg do zdawania ścieków do
urządzeń odbiorczych (MARPOL, Załącznik IV, praw. 10).
9.1.3 Zakończenie przeglądu wstępnego związanego z zapobieganiem zanieczyszczaniu ściekami fekalnymi:
.1 jeżeli przegląd zakończył się wynikiem pozytywnym, wystawione zostaje
Międzynarodowe świadectwo o zapobieganiu zanieczyszczaniu ściekami fekalnymi.
9.2

Przegląd odnowieniowy

9.2.1 Przegląd dokumentacji związanej z zapobieganiem zanieczyszczaniu ściekami fekalnymi obejmuje:
.1 sprawdzenie ważności, odpowiednio, Certyfikatu bezpieczeństwa wyposażenia statku towarowego, Certyfikatu bezpieczeństwa radiowego statku towarowego oraz Certyfikatu bezpieczeństwa konstrukcji statku towarowego
albo Certyfikatu bezpieczeństwa statku towarowego lub Certyfikatu bezpieczeństwa statku pasażerskiego;
.2 sprawdzenie ważności Międzynarodowego świadectwa wolnej burty lub
Międzynarodowego świadectwa zwolnienia od wymagań wolnej burty;
.3 sprawdzenie ważności Międzynarodowego świadectwa o zapobieganiu zanieczyszczaniu olejami;
.4 sprawdzenie, jeśli ma to zastosowanie, ważności Międzynarodowego świadectwa o zapobieganiu zanieczyszczaniu powietrza;
.5 sprawdzenie ważności Międzynarodowego świadectwa ochrony statku;
.6 sprawdzenie Świadectwa klasy, jeśli statek jest klasyfikowany przez instytucję klasyfikacyjną;
.7 sprawdzenie, jeśli to ma zastosowanie, Międzynarodowego świadectwa
zdolności do przewozu niebezpiecznych chemikaliów luzem lub Świadectwa
zdolności do przewozu niebezpiecznych chemikaliów luzem;
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.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14

sprawdzenie, jeśli to ma zastosowanie, Międzynarodowego certyfikatu
zdolności do przewozu skroplonych gazów luzem;
sprawdzenie, jeśli to ma zastosowanie, Międzynarodowego świadectwa
o zapobieganiu zanieczyszczaniu przez statki przewożące luzem szkodliwe
substancje ciekłe;
sprawdzenie, czy stan załogi statku jest zgodny z Certyfikatem bezpiecznej
obsługi statku (SOLAS 74/88, rozdz. V, praw. 13(b));
sprawdzenie, czy kapitan, oficerowie i pozostała załoga posiadają dyplomy
i świadectwa wymagane przez Konwencję STCW;
sprawdzenie, jeśli ma to zastosowanie, ważności Świadectwa zarządzania
bezpieczeństwem (SMC) oraz że kopia Dokumentu zgodności (DOC) znajduje się na statku;
sprawdzenie, czy zainstalowano nowe wyposażenie, a jeśli tak – sprawdzenie,
czy zostało ono uprzednio uznane i czy zapisy o wszelkich zmianach znajdują
się w odpowiednim certyfikacie;
sprawdzenie, że na statku znajduje się Międzynarodowe świadectwo systemu przeciwporostowego, wówczas gdy ma to zastosowanie (AFS 2001, Załącznik 4, praw. 2).

9.2.2 Przegląd odnowieniowy związany z zapobieganiem zanieczyszczaniu ściekami fekalnymi obejmuje:
.1 sprawdzenie, że nie nastąpiły żadne zmiany ani nie zostały zainstalowane
żadne nowe urządzenia, co mogłoby powodować utratę ważności Świadectwa (MARPOL, Załącznik IV, praw. 4.4.2);
.2 sprawdzenie statkowego systemu ochrony przed zanieczyszczeniami ściekami fekalnymi oraz potwierdzenie sprawności działania, tak dalece jak to
możliwe;
.3 sprawdzenie, że na statku wdrożona została procedura dotycząca usuwania
odchodów zwierzęcych (MARPOL 73/78/07, Załącznik IV, praw. 11.1.1).
9.2.3 Zakończenie przeglądu odnowieniowego związanego z zapobieganiem
zanieczyszczaniu ściekami fekalnymi:
.1 jeżeli przegląd zakończył się wynikiem pozytywnym, wystawione zostaje
Międzynarodowe świadectwo o zapobieganiu zanieczyszczaniu ściekami fekalnymi.
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10.1

PRZEGLĄDY ZWIĄZANE Z ZAŚWIADCZENIEM ZGODNOŚCI
DOTYCZĄCYM ZAPOBIEGANIA ZANIECZYSZCZANIU
ŚMIECIAMI (wg MARPOL 73/78/90/V)
Przegląd wstępny

10.1.1
Przegląd dokumentacji technicznej związanej z zapobieganiem zanieczyszczaniu śmieciami obejmuje:
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.1
.2
.3

.4
.5

sprawdzenie, czy na statku znajduje się Plan postępowania ze śmieciami; 1
sprawdzenie, czy na statku znajduje się Książka zapisów śmieciowych i czy
wpisy do niej prowadzone są w sposób regularny i prawidłowy;
sprawdzenie, czy na statku wyposażonym w spalarkę śmieci znajduje się
Świadectwo uznania typu wyrobu, potwierdzające, że spalarka została wykonana i poddana próbom zgodnie z wymaganiami Rezolucji MEPC.59(33)
– dla spalarek montowanych przed 1 stycznia 2000 r. oraz MEPC.76(40) –
dla spalarek montowanych po tej dacie;
sprawdzenie, czy zainstalowane na statku urządzenia do obróbki śmieci
(urządzenia do rozdrabniania i prasowania) posiadają metryki producenta;
sprawdzenie, czy urządzenia wymienione w 10.1.1.3 i 10.1.1.4 posiadają instrukcje obsługi i czy instrukcje te są wywieszone w pomieszczeniach, gdzie
te urządzenia się znajdują oraz czy instrukcje te są czytelne i łatwo dostępne.

10.1.2
Przegląd związany z zapobieganiem zanieczyszczaniu śmieciami przeprowadzany podczas budowy statku i po zakończeniu montażu wyposażenia obejmuje:
.1 sprawdzenie, czy na statku znajdują się tabliczki, zamocowane na stałe
i czytelne, informujące o zasadach postępowania ze śmieciami oraz czy tabliczki takie, w języku państwa bandery oraz dodatkowo w języku angielskim, francuskim lub hiszpańskim, są wywieszone w takich miejscach, jak
mostek, mesy, pentry, kuchnie, wyjścia na pokład oraz w rejonie lokalizacji
pojemników służących do składowania śmieci;
.2 sprawdzenie stanu technicznego spalarki wraz z jej wyposażeniem;
.3 sprawdzenie poprawności pracy spalarki oraz jej zabezpieczeń, a w tym:
– pracy automatycznej i pracy przy sterowaniu ręcznym;
– możliwości wyłączenia spalarki z dwóch niezależnych miejsc, w tym
z jednego zdalnie;
– zabezpieczenia pokrywy komory spalania przed samoczynnym otwieraniem się w przypadku wystąpienia ciśnienia zwrotnego w komorze;
– zatrzymania pracy palnika w przypadku wystąpienia zakłóceń (zaniku
lub spadku ciśnienia powietrza zasilającego palenisko, zaniku zasilania
układu elektrycznego, zaniku płomienia palnika);
– działania sygnalizacji dźwiękowej i świetlnej w przypadku wystąpienia
zakłóceń w pracy spalarki;
.4 sprawdzenie poprawności pracy urządzeń do obróbki śmieci i poprawności
działania ich zabezpieczeń;
.5 sprawdzenie, czy na statku znajdują się pojemniki do gromadzenia i składowania śmieci oraz czy są one rozmieszczone, zamocowane i opisane zgodnie
z Planem postępowania ze śmieciami.

1

Na statkach pod polską banderą Plan powinien być zatwierdzony przez Centralę PRS. Na statkach pod banderami innych państw, gdzie nie wymaga się zatwierdzenia Planu, należy sprawdzić
czy Plan ten opracowany został zgodnie z wymaganiami Rezolucji MEPC.71(38).
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10.1.3
Zakończenie przeglądu wstępnego związanego z zapobieganiem zanieczyszczaniu śmieciami:
.1 jeżeli przegląd zakończył się wynikiem pozytywnym, wystawione zostaje
Zaświadczenie zgodności o zapobieganiu zanieczyszczaniu śmieciami.
10.2

Przegląd odnowieniowy

10.2.1
Przegląd odnowieniowy związany z zapobieganiem zanieczyszczaniu
śmieciami obejmuje:
.1 zakres określony w 10.1.1 i 10.1.2.
10.2.2
Zakończenie przeglądu odnowieniowego:
.1 jeżeli przegląd zakończył się wynikiem pozytywnym, wystawione zostaje
Zaświadczenie zgodności o zapobieganiu zanieczyszczaniu śmieciami.
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11.1

PRZEGLĄDY ZWIĄZANE Z MIĘDZYNARODOWYM
ŚWIADECTWEM ZDOLNOŚCI DO PRZEWOZU
NIEBEZPIECZNYCH CHEMIKALIÓW LUZEM I ŚWIADECTWEM
ZDOLNOŚCI DO PRZEWOZU NIEBEZPIECZNYCH
CHEMIKALIÓW LUZEM (wg rez. A.997(25) i A.1020(26))
Przegląd wstępny

11.1.1
Przegląd dokumentacji technicznej dotyczącej konstrukcji, wyposażenia,
armatury, urządzeń i materiałów w zakresie spełnienia wymagań Międzynarodowego kodeksu budowy i wyposażenia statków przewożących niebezpieczne chemikalia luzem obejmuje:
.1 określenie produktów, które w zamierzeniu będą dopuszczone do przewozu
statkiem i odnośnych, odpowiadających im minimalnych wymagań (Kodeks
IBC 83/90/00, rozdz. 17) i wymagań specjalnych (Kodeks IBC 83/90/00,
rozdz. 15);
.2 sprawdzenie planów dotyczących danego typu statku, usytuowania zbiorników ładunkowych, systemu pomieszczenia ładunku, materiałów konstrukcyjnych, kontroli temperatury ładunku, systemu odpowietrzania zbiorników
ładunkowych, ciągłego monitorowania stężenia łatwopalnych oparów, kontroli atmosfery w zbiornikach, instalacji elektrycznej, ochrony przeciwpożarowej i gaszenia pożarów, oprzyrządowania i zabezpieczeń, specyfikacji
i rozmieszczenia wyposażenia ochronnego dla personelu (Kodeks IBC
83/90/00, rozdz. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 i 14);
.3 sprawdzenie planów dotyczących wolnej burty i stateczności w stanie nieuszkodzonym, odpływów burtowych położonych poniżej pokładu grodziowego oraz zdolności przetrwania statku (Kodeks IBC 83/90/00, rozdział 2);
.4 sprawdzenie planów rozplanowania statku (Kodeks IBC 83/90/00, rozdz. 3);
.5 sprawdzenie planów instalacji transportowej ładunku (Kodeks IBC 83/90/00,
rozdz. 5);
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.6
.7

sprawdzenie planów wentylacji mechanicznej w obszarze ładunkowym
(Kodeks IBC 83/90/00, rozdz. 12);
zakres określony w 8.1.1.

11.1.2
Przegląd w zakresie spełnienia wymagań Międzynarodowego kodeksu
budowy i wyposażenia statków przewożących niebezpieczne chemikalia luzem,
przeprowadzany w trakcie budowy statku i po zamontowaniu konstrukcji, wyposażenia, armatury, urządzeń i materiałów, obejmuje:
.1 sprawdzenie, że zbiorniki zawierające ładunek lub resztki ładunku są we
właściwy sposób oddzielone od przestrzeni mieszkalnych, służbowych
i maszynowych, od zbiorników wody pitnej i magazynów żywności dla ludzi, że rurociągi ładunkowe nie przechodzą przez żadne przestrzenie
mieszkalne, służbowe ani maszynowe, inne niż pompownie ładunkowe lub
pompownie i że ładunki nie są przewożone w skrajniku dziobowym lub rufowym (Kodeks IBC 83/90/00, rozdz. 3);
.2 sprawdzenie usytuowania wlotów powietrza i otworów do przestrzeni
mieszkalnych, służbowych i maszynowych względem rurociągów ładunkowych i systemów odpowietrzeń ładunku oraz usytuowania wejść, wlotów powietrza i otworów do tych przestrzeni względem obszaru ładunkowego (Kodeks IBC 83/90/00, rozdz. 3);
.3 sprawdzenie rozplanowania i wyposażenia pompowni ładunkowych (Kodeks IBC 83/90/00, rozdz. 3);
.4 sprawdzenie dostępu do przestrzeni w obszarze ładunkowym (Kodeks IBC
83/90/00, rozdz. 3);
.5 sprawdzenie systemów zęzowego i balastowego oraz sprawdzenie, że pompy i rurociągi są właściwie oznakowane (Kodeks IBC 83/90/00, rozdz. 3);
.6 sprawdzenie, jeśli ma to zastosowanie, dziobowej i rufowej instalacji załadunkowej i wyładunkowej, ze zwróceniem szczególnej uwagi na wloty
powietrza i wejścia do przestrzeni mieszkalnych, służbowych i maszynowych, wyposażenie elektryczne, instalacje gaśnicze i drogi ewakuacji oraz
przeprowadzenie próby zdalnego wyłączania pomp ładunkowych (Kodeks
IBC 83/90/00, rozdz. 3);
.7 sprawdzenie, czy typy, rozmieszczenie i instalacja zbiorników ładunkowych są zgodne z zatwierdzonymi planami, oględziny wewnętrzne zbiorników ładunkowych, zbiorników wody balastowej i innych przestrzeni w obszarze ładunkowym, a także przeprowadzenie prób ciśnieniowych (Kodeks
IBC 83/90/00, rozdz. 4);
.8 oględziny instalacji ładunkowej i potwierdzenie, że wszystkie przewody
giętkie są odpowiednie dla celów, do jakich je przeznaczono oraz że są typu uznanego i są oznaczone datą przeprowadzenia próby (Kodeks IBC
83/90/00, rozdz. 5);
.9 sprawdzenie i próbę systemów podgrzewania i chłodzenia ładunku (Kodeks
IBC 83/90/00, rozdz. 7);
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.10 sprawdzenie, czy systemy odpowietrzania i odgazowania zbiorników ładunkowych zostały zamontowane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją
(Kodeks IBC 83/90/00, rozdz. 8);
.11 sprawdzenie, czy alarmy wysokiego poziomu lub systemy kontroli przelewania albo zawory przelewowe lub inne ekwiwalentne środki zapewniające
kontrolę wzrostu poziomu cieczy w systemie odgazowania i odpowietrzania działają w sposób zadowalający (Kodeks IBC 83/90/00, rozdz. 8);
.12 sprawdzenie, że zastosowano odpowiednie środki dla odprowadzenia cieczy
z rurociągów odpowietrzających i że zawory odcinające lub inne urządzenia
zamykające, łącznie z zaślepką kołnierzową, nie zostały zamontowane ani na
pojedynczym rurociągu, ani na wspólnym rurociągu, jeżeli rurociągi są połączone albo przed albo za zaworami nadciśnieniowo-podciśnieniowymi w zamkniętych systemach odpowietrzających (Kodeks IBC 83/90/00, rozdz. 8);
.13 sprawdzenie, że zastosowano odpowiednie środki (lub rozwiązania alternatywne) dla zapewnienia pierwotnej i wtórnej kontroli odpowietrzenia
zbiorników (MSC.102(73), MEPC.79(43), Kodeks IBC 83/90/00, rozdz. 8);
.14 sprawdzenie usytuowania odpowietrzeń w aspekcie ich wysokości nad pokładem otwartym lub podniesionym pomostem komunikacyjnym, odległości od najbliższego wlotu powietrza lub otworu do przestrzeni mieszkalnych, służbowych i maszynowych oraz źródeł zapłonu oraz sprawdzenie,
że szybkowylotowe zawory odpowietrzające są typu uznanego (Kodeks
IBC 83/90/00, rozdz. 8);
.15 sprawdzenie rozmieszczenia urządzeń kontroli atmosfery w zbiornikach,
łącznie z urządzeniami do magazynowania lub wytwarzania i osuszania gazu obojętnego (Kodeks IBC 83/90/00, rozdz. 9);
.16 sprawdzenie instalacji elektrycznej i potwierdzenie, że tam, gdzie ma to zastosowanie, użyto specjalnych materiałów i że wyposażenie elektryczne zainstalowane w miejscach zagrożonych wybuchem, jeśli jest to dozwolone,
jest certyfikowane przez uznane instytucje i nadaje się do rodzaju przewożonych ładunków (Kodeks IBC 83/90/00, rozdz. 10);
.17 sprawdzenie, że niezależne zbiorniki ładunkowe są połączone z kadłubem
w sposób zapewniający przewodność elektryczną i że wszystkie połączenia
rurociągów ładunkowych i łączniki węży, w których zastosowane zostały
uszczelki, są elektrycznie uziemione (Kodeks IBC 83/90/00, rozdz. 10);
.18 sprawdzenie spełnienia wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej
i gaszenia pożarów (Kodeks IBC 83/90/00, rozdz. 11);
.19 oględziny stałej instalacji gaśniczej dla pompowni ładunkowej i sprawdzenie, że próby instalacji wypadły pomyślnie oraz że instalacja jest właściwie
oznakowana (Kodeks IBC 83/90/00, rozdz. 11);
.20 oględziny pokładowej instalacji pianowej dla obszaru ładunkowego, łącznie
z urządzeniem wytwarzającym pianę oraz przeprowadzenie próby potwierdzającej, że podczas pracy pokładowej instalacji pianowej możliwe jest równoczesne uzyskanie z instalacji wodnohydrantowej wymaganej liczby prądów wody
o wymaganym ciśnieniu (patrz 2.1.3.1) (Kodeks IBC 83/90/00, rozdz. 11);
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.21 sprawdzenie, że w obszarze ładunkowym znajduje się przenośne wyposażenie gaśnicze odpowiednie dla ładunków, które mają być przewożone
przez statek (Kodeks IBC 83/90/00, rozdz. 11);
.21 bis przeprowadzenie próby działania systemu ciągłego monitorowania stężenia łatwopalnych oparów i potwierdzenie, że próba ta została zakończona z wynikiem zadowalającym (Kodeks IBC 83/90/00, rozdz. 11);
.22 oględziny i sprawdzenie poprawności działania instalacji mechanicznej
wentylacji przestrzeni w obszarze ładunkowym, do którego normalnie
wchodzi się podczas operacji przeładunkowych (Kodeks IBC 83/90/00,
rozdz. 12) oraz sprawdzenie w szczególności, że:
– możliwe jest sterowanie pracą instalacji spoza tych przestrzeni;
– zainstalowane są tablice ostrzegawcze dotyczące użycia instalacji;
– jest to instalacja wyciągowa z wyciągiem spod płyt podłogowych, chyba że w danej przestrzeni znajdują się silniki napędowe pomp ładunkowych – wówczas wymagana jest instalacja typu nadciśnieniowego;
– kanały wentylacyjne nie są prowadzone przez pomieszczenia mieszkalne i służbowe oraz przedziały maszynowe, a w kanałach wyciągowych
nie ma otworów łączących je z takimi pomieszczeniami;
– silniki elektryczne do napędu wentylatorów są usytuowane na zewnątrz
kanałów wentylacyjnych, a w miejscach zagrożonych wybuchem wentylatory i kanały wentylacyjne w miejscu usytuowania wentylatorów są
w wykonaniu nieiskrzącym;
.23 sprawdzenie i potwierdzenie poprawnego działania układu mechanicznej
wentylacji przestrzeni, do których normalnie się wchodzi, innych niż te,
które podano w 11.1.2.22 (Kodeks IBC 83/90/00, rozdz. 12);
.24 potwierdzenie, że dno podwójne, koferdamy, stępki skrzynkowe, tunele rurociągów, przestrzenie ładowni i inne przestrzenie, gdzie może gromadzić
się ładunek, mogą być w sposób efektywny wentylowane dla zapewnienia
bezpiecznej atmosfery w przypadku, gdy wejście do takiej przestrzeni jest
konieczne i że, jeśli ma to zastosowanie, przewidziano kanały wentylacyjne
zamontowane na stałe, a wentylatory spełniają wymagania 11.1.2.22 (Kodeks IBC 83/90/00, rozdz. 12);
.25 sprawdzenie systemów wewnętrznego bezpieczeństwa i obwodów używanych do pomiaru, monitoringu, sterowania i łączności we wszystkich miejscach stwarzających zagrożenie (Kodeks IBC 83/90/00, rozdz. 13);
.26 sprawdzenie, czy statek jest wyposażony w sprzęt ochrony osobistej (Kodeks IBC 83/90/00, rozdz. 14), a w szczególności:
– czy odpowiednie ubrania ochronne są dostępne dla załogi zajmującej
się operacjami za- i wyładunkowymi i czy przewidziano ich odpowiednie magazynowanie;
– czy na statku znajduje się wymagane wyposażenie bezpieczeństwa
z aparatami oddechowymi i źródłami powietrza oraz, jeśli ma to zastosowanie, aparaty ucieczkowe dla ochrony dróg oddechowych i oczu,
i czy wyposażenie to jest odpowiednio składowane;
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– czy jest dostępne wyposażenie medyczne pierwszej pomocy łącznie
z noszami i aparatem tlenowym do sztucznego oddychania;
– czy przewidziano odtrutki odpowiednie dla ładunków aktualnie przewożonych na statku;
– czy urządzenia do odkażania i przemywania oczu są sprawne;
– czy wymagane urządzenia do wykrywania gazu znajdują się na statku
i czy wykonany jest układ zasilania odpowiednich urządzeń do wykrywania oparów;
– czy sposób składowania próbek ładunku jest zadowalający;
.27 zakres określony w 8.1.2;
.28 sprawdzenie, że punkty próbkowania lub czujki detektorów są usytuowane
w odpowiednich miejscach, tak że zapewniona jest możliwość szybkiego
wykrycia potencjalnie niebezpiecznych wycieków (Kodeks IBC 07, rozdz.
11.1.4, Kodeks BCH, rozdz. IIE 3.13).
11.1.3
Sprawdzenie, czy na statku znajdują się wszystkie dokumenty wymagane
przez Międzynarodowy kodeks budowy i wyposażenia statków przewożących niebezpieczne chemikalia luzem obejmuje:
.1 sprawdzenie, że na statku znajduje się broszura informacyjna o załadunku
i stateczności, zawierająca szczegóły dotyczące typowych stanów załadowania i balastowych, postanowienia odnośnie określania innych stanów załadowania, krótką informację o wymaganiach dotyczących zdolności przetrwania statku oraz wyczerpującą informację potwierdzającą, że statek jest
załadowywany i obsługiwany bezpiecznie i jest zdatny do żeglugi (Kodeks
IBC 83/90/00, rozdz. 2);
.2 sprawdzenie, że informacja o zdolności przetrwania statku w stanie uszkodzonym jest wykonana na podstawie informacji o wytrzymałości wzdłużnej
statku dla przewidywanych stanów załadowania przy różnych zanurzeniach
i przegłębieniach (Kodeks IBC 83/90/00, rozdz. 2);
.3 sprawdzenie, że na statku znajdują się tablice podające stopień napełnienia
zbiorników ładunkowych przy różnych gęstościach ładunku (Kodeks IBC
83/90/00, rozdz. 16);
.4 sprawdzenie, że na statku znajduje się egzemplarz Międzynarodowego kodeksu budowy i wyposażenia statków przewożących niebezpieczne chemikalia luzem lub równoważnych przepisów krajowych (Kodeks IBC
83/90/00, rozdz. 16);
.5 sprawdzenie, że na statku dostępne są informacje dotyczące chemicznych
i fizycznych własności produktów, które mają być przewożone na statku,
jak również informacje dotyczące środków, jakie powinny być podjęte po
zaistnieniu wypadku (Kodeks IBC 83/90/00, rozdz. 16);
.6 sprawdzenie, że na statku znajduje się instrukcja opisująca procedury przepompowywania ładunku, czyszczenia, odgazowywania i balastowania
zbiorników itd. (Kodeks IBC 83/90/00, rozdz. 16);
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.7
.8

zakres określony w 8.1.3;
sprawdzenie, że na statku znajdują się informacje potwierdzające zgodność
zastosowanych materiałów konstrukcyjnych, ochronnych szalunków i powłok (Kodeks IBC 83/90/00, rozdz. 16).

11.1.4
Zakończenie przeglądu wstępnego w zakresie spełnienia wymagań Międzynarodowego kodeksu budowy i wyposażenia statków przewożących niebezpieczne chemikalia luzem:
.1 jeżeli przegląd zakończył się wynikiem pozytywnym, wystawione zostaje
Międzynarodowe świadectwo zdolności do przewozu niebezpiecznych chemikaliów luzem.
11.2

Przegląd roczny

11.2.1
Sprawdzenie aktualnych certyfikatów i innych dokumentów w zakresie
spełnienia wymagań Międzynarodowego kodeksu budowy i wyposażenia statków
przewożących niebezpieczne chemikalia luzem i Kodeksu budowy i wyposażenia
statków przewożących niebezpieczne chemikalia luzem obejmuje:
.1 sprawdzenie ważności, odpowiednio, Certyfikatu bezpieczeństwa wyposażenia statku towarowego, Certyfikatu bezpieczeństwa radiowego statku towarowego oraz Certyfikatu bezpieczeństwa konstrukcji statku towarowego
lub Certyfikatu bezpieczeństwa statku towarowego;
.2 sprawdzenie ważności Certyfikatu zarządzania bezpieczeństwem (SMC)
oraz tego, czy na statku znajduje się kopia Dokumentu zgodności (DOC);
.2 bis sprawdzenie ważności Międzynarodowego certyfikatu ochrony statku;
.3 sprawdzenie ważności Międzynarodowego świadectwa wolnej burty lub
Międzynarodowego świadectwa zwolnienia od wymagań wolnej burty;
.4 sprawdzenie ważności Międzynarodowego świadectwa o zapobieganiu zanieczyszczaniu olejami;
.5 sprawdzenie Świadectwa klasy, jeśli statek jest klasyfikowany przez instytucję klasyfikacyjną;
.6 sprawdzenie ważności Międzynarodowego świadectwa zdolności do przewozu niebezpiecznych chemikaliów luzem lub Świadectwa zdolności do
przewozu niebezpiecznych chemikaliów luzem;
.7 sprawdzenie, jeżeli ma to zastosowanie, ważności Międzynarodowego
świadectwa o zapobieganiu zanieczyszczaniu ściekami fekalnymi;
.8 sprawdzenie, jeżeli ma to zastosowanie, ważności Międzynarodowego
świadectwa o zapobieganiu zanieczyszczaniu powietrza;
.9 sprawdzenie, czy stan załogi statku jest zgodny z Certyfikatem bezpiecznej
obsługi statku (SOLAS 74/88, praw. V/13(b));
.10 sprawdzenie, czy kapitan, oficerowie i załoga posiadają certyfikaty wymagane przez Konwencję STCW;
.11 sprawdzenie, czy zainstalowano nowe wyposażenie, a jeśli tak, czy zostało
uprzednio uznane i czy zapisy o wszelkich zmianach znajdują się w odpowiednim certyfikacie lub świadectwie;
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.12 sprawdzenie, że na statku znajduje się broszura informacyjna o załadunku
i stateczności, zawierająca szczegóły dotyczące typowych stanów załadowania
i balastowych, postanowienia odnośnie określania innych stanów załadowania,
krótką informację dotyczącą zdolności przetrwania statku oraz wyczerpującą
informację potwierdzającą, że statek jest załadowywany i obsługiwany bezpiecznie i jest zdatny do żeglugi (Kodeks IBC 83/90/00, rozdz. 2) (Brak odwołania do Kodeksu BCH 85/90/00);
.13 sprawdzenie, że informacja o zdolności przetrwania statku w stanie uszkodzonym jest wykonana na podstawie informacji o wytrzymałości wzdłużnej
statku dla przewidywanych stanów załadowania przy różnych zanurzeniach
i przegłębieniach (Kodeks IBC 83/90/00, rozdz. 2) (Brak odwołania do Kodeksu BCH 85/90/00);
.14 sprawdzenie, że na statku znajdują się tablice podające stopień napełnienia
zbiorników ładunkowych przy różnych gęstościach ładunku (Kodeks IBC
83/90/00, rozdz. 16), (Kodeks BCH, rozdz. IIIG);
.15 sprawdzenie, że na statku znajduje się egzemplarz Międzynarodowego kodeksu budowy i wyposażenia statków przewożących niebezpieczne chemikalia luzem lub równoważnych przepisów krajowych (Kodeks IBC 83/90/00,
rozdz. 16), (Kodeks BCH, rozdz. V);
.16 sprawdzenie, że na statku dostępne są informacje dotyczące chemicznych
i fizycznych własności produktów, które mają być przewożone na statku, jak
również informacje dotyczące środków, jakie powinny być podjęte po zaistnieniu wypadku (Kodeks IBC 83/90/00, rozdz. 16), (Kodeks BCH, rozdz. V);
.17 sprawdzenie, że na statku znajduje się instrukcja opisująca procedury przepompowywania ładunku, czyszczenia, odgazowywania i balastowania
zbiorników itd. (Kodeks IBC 83/90/00, rozdz. 16), (Kodeks BCH, rozdz. V);
.18 potwierdzenie, że na statku znajduje się Podręcznik procedur i instalacji
(Kodeks IBC 83/90/00, rozdz. 16A), (Kodeks BCH, rozdz. VA);
.19 sprawdzenie, że na statku znajduje się Okrętowy plan zapobiegania zanieczyszczaniu morza (MARPOL 73/78/02, Załącznik II, praw. 16);
.20 sprawdzenie, że Książka zapisów ładunkowych jest poprawnie prowadzona
(MARPOL 73/78/91/97/02, Załącznik II, praw. 9);
.21 potwierdzenie, że na statku znajdują się informacje zgodności dotyczące
materiałów konstrukcyjnych, okładzin ochronnych i powłok (Kodeks IBC
83/04, rozdz. 6) (Kodeks BCH 85/90/00, rozdz. IIG);
.22 potwierdzenie, że na statku znajduje się Międzynarodowe świadectwo systemu przeciwporostowego, wówczas gdy ma to zastosowanie (AFS 2001,
Załącznik 4, praw. 2).
11.2.2
Przegląd roczny konstrukcji, wyposażenia, urządzeń, armatury i materiałów w zakresie spełnienia wymagań Międzynarodowego kodeksu budowy i wyposażenia statków przewożących niebezpieczne chemikalia luzem i Kodeksu budowy
i wyposażenia statków przewożących niebezpieczne chemikalia luzem obejmuje:
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.1

sprawdzenie, że drzwi i okna sterówki, iluminatory burtowe oraz okna
w nadbudówce i pokładówce skierowane w stronę obszaru ładunkowego są
w stanie zadowalającym (Kodeks IBC 83/90/00, rozdz. 3), (Kodeks BCH,
rozdz. IIC);
.2 sprawdzenie, że w pompowniach ładunkowych i w ich pobliżu nie ma potencjalnych źródeł zapłonu, takich jak luźny osprzęt, materiały łatwopalne
itp., nie ma oznak nadmiernych przecieków, a drabiny komunikacyjne są
w zadowalającym stanie (Kodeks IBC 83/90/00, rozdz. 3), (Kodeks BCH,
rozdz. IIC);
.3 sprawdzenie, że demontowalny odcinek rurociągu lub inne zatwierdzone
urządzenie, niezbędne do oddzielenia ładunku, są dostępne w pomieszczeniu
pompowni i są w zadowalającym stanie (Kodeks IBC 83/90/00, rozdz. 3),
(Kodeks BCH, rozdz. IIC);
.4 sprawdzenie wszystkich grodzi pompowni pod kątem śladów przecieków ładunku i pęknięć, a w szczególności uszczelnień wszystkich przejść przez
grodzie pompowni (Kodeks IBC 83/90/00, rozdz. 3), (Kodeks BCH 85/90/00,
rozdz. IIC);
.5 potwierdzenie, że zdalne sterowanie systemem zęzowym obsługującym
pompownię jest zadowalające (Kodeks IBC 83/90/00, rozdz. 3), (Kodeks
BCH, rozdz. IIC);
.6 oględziny instalacji zęzowej i balastowej oraz sprawdzenie, że pompy i rurociągi są właściwie oznakowane (Kodeks IBC 83/90/00, rozdz. 3), (Brak
odwołania do Kodeksu BCH 85/90/00);
.7 potwierdzenie, tam gdzie ma to zastosowanie, że dziobowe i rufowe instalacje załadunkowe i wyładunkowe są w dobrym stanie oraz przeprowadzenie
próby środków łączności i zdalnego wyłączania pomp ładunkowych (Kodeks
IBC 83/90/00, rozdz. 3) (Brak odwołania do Kodeksu BCH 85/90/00);
.8 oględziny instalacji ładunkowej i sprawdzenie, że wszystkie przewody
giętkie są odpowiednie dla celów, do jakich je przeznaczono, a tam gdzie to
jest wymagane, posiadają uznanie typu lub są oznakowane datą próby (Kodeks IBC 83/90/00, rozdz. 5), (Kodeks BCH, rozdz. IID);
.9 oględziny, tam gdzie ma to zastosowanie, systemów podgrzewania i chłodzenia ładunku, łącznie z wyposażeniem do pobierania próbek oraz sprawdzenie,
że urządzenia do pomiaru temperatury i związane z nimi urządzenia alarmowe
działają w sposób zadowalający (Kodeks IBC 83/90/00, rozdz. 7), (Kodeks
BCH, rozdz. IIF);
.10 oględziny, w zakresie praktycznie wykonalnym, instalacji odpowietrzania
i odgazowania zbiorników ładunkowych, łącznie z zaworami nadciśnieniowo-podciśnieniowymi i urządzeniami zapobiegającymi przedostawaniu
się płomienia (Kodeks IBC 83/90/00, rozdz. 8 i rez. MSC.102(73),
MEPC.79(43)), (Kodeks BCH 85/90/00, rozdział IIE i rez. MEPC.80(43));
.11 oględziny urządzeń pomiarowych, systemu alarmu wysokiego poziomu
i zaworów związanych z systemem kontroli przelewu (Kodeks IBC 83/90/00,
rozdz. 8), (Kodeks BCH, rozdz. IIE);
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.12 sprawdzenie, że wyposażenie do przewożenia lub wytwarzania wystarczającej ilości gazu do uzupełniania normalnych ubytków powstających podczas transportu jest zadowalające oraz że środki zapewniające kontrolę powierzchni ulażowych są zadowalające (Kodeks IBC 83/90/00, rozdz. 9),
(Kodeks BCH 85/90/00, rozdz. IIH);
.13 sprawdzenie, w przypadku gdy używany jest czynnik osuszający na wlotach do zbiorników ładunkowych, że wykonano wyposażenie dla przewożenia wystarczającej ilości tego czynnika (Kodeks IBC 83/90/00, rozdz. 9),
(Kodeks BCH 85/90/00, rozdz. IIH);
.14 sprawdzenie, że całe wyposażenie elektryczne w miejscach zagrożonych
wybuchem jest właściwe dla takich lokalizacji, jest w dobrym stanie technicznym i jest właściwie utrzymywane (Kodeks IBC 83/90/00, rozdz. 10),
(Kodeks BCH 85/90/00, rozdz. IIIB);
.15 oględziny stałej instalacji gaśniczej dla pompowni ładunkowej i pokładowej instalacji pianowej dla obszaru ładunkowego oraz sprawdzenie, że
środki sterowania nimi są właściwie oznakowane (Kodeks IBC 83/90/00,
rozdz. 11), (Kodeks BCH 85/90/00, rozdz. IIIE);
.16 sprawdzenie, że stan przenośnego wyposażenia gaśniczego dla ładunków
przewożonych w obszarze ładunkowym jest zadowalający (Kodeks IBC
83/90/00, rozdz. 11), (Kodeks BCH 85/90/00, rozdz. IIIE);
.16 bis sprawdzenie poprawności działania systemu ciągłego monitorowania
stężenia łatwopalnych oparów (Kodeks IBC 83/90/00, rozdz. 11);
.17 oględziny, na ile to praktycznie możliwe, oraz sprawdzenie poprawności
działania instalacji wentylacji przestrzeni w obszarze ładunkowym, do którego normalnie wchodzi się podczas operacji przeładunkowych oraz instalacji wentylacji pozostałych przestrzeni w obszarze ładunkowym (Kodeks
IBC 83/90/00, rozdz. 12), (Kodeks BCH 85/90/00, rozdz. IIIA);
.18 sprawdzenie, na ile to praktycznie możliwe, że iskrobezpieczne systemy
i obwody używane do pomiaru, monitoringu, sterowania i celów komunikacyjnych we wszystkich miejscach zagrożonych wybuchem są właściwie
utrzymywane (Kodeks IBC 83/90/00, rozdz. 13), (Kodeks BCH 85/90/00,
rozdz. IIIC);
.19 oględziny wyposażenia dla ochrony personelu (Kodeks IBC 83/90/00, rozdz.
14), (Kodeks BCH 85/90/00, rozdz. IIIF), a w szczególności sprawdzenie, że:
– ubrania ochronne dla załogi zajmującej się operacjami za- i wyładunkowymi są w zadowalającym stanie i są właściwie składowane;
– wymagane wyposażenie bezpieczeństwa wraz z aparatami oddechowymi i źródłami powietrza oraz, jeśli ma to zastosowanie, aparaty ucieczkowe dla ochrony dróg oddechowych i oczu są w zadowalającym stanie
i są właściwie składowane;
– wyposażenie pierwszej pomocy medycznej, łącznie z noszami i aparatem tlenowym do sztucznego oddychania, jest w zadowalającym stanie;
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– przewidziano odtrutki odpowiednie dla ładunków aktualnie przewożonych na statku;
– urządzenia do odkażania i przemywania oczu są sprawne;
– wymagane urządzenia do wykrywania gazów znajdują się na statku
i wykonany jest układ zasilania odpowiednich urządzeń do wykrywania
oparów;
– urządzenie do przechowywania próbek ładunku jest zadowalające;
.20 zakres określony w 8.2.2;
.21 sprawdzenie, że punkty próbkowania lub czujki detektorów są usytuowane
w odpowiednich miejscach, tak że zapewniona jest możliwość szybkiego
wykrycia potencjalnie niebezpiecznych wycieków (Kodeks IBC 07, rozdz.
11.1.4, Kodeks BCH, rozdz. IIE 3.13).
11.2.3
Zakończenie przeglądu rocznego w zakresie spełnienia wymagań Międzynarodowego kodeksu budowy i wyposażenia statków przewożących niebezpieczne chemikalia luzem i Kodeksu budowy i wyposażenia statków przewożących
niebezpieczne chemikalia luzem:
.1 jeżeli przegląd zakończył się wynikiem pozytywnym, potwierdzone zostaje
Międzynarodowe świadectwo zdolności do przewozu niebezpiecznych chemikaliów luzem lub Świadectwo zdolności do przewozu niebezpiecznych
chemikaliów luzem;
.2 jeżeli wynik przeglądu jest niezadowalający, obowiązuje postępowanie
określone w 1.4.8 z Części I – Zasady nadzoru.
11.3

Przegląd pośredni

11.3.1
Sprawdzenie aktualnych certyfikatów i innych dokumentów w zakresie
wymagań Międzynarodowego kodeksu budowy i wyposażenia statków przewożących niebezpieczne chemikalia luzem i Kodeksu budowy i wyposażenia statków
przewożących niebezpieczne chemikalia luzem obejmuje:
.1 zakres określony w 11.2.1.
11.3.2
Przegląd pośredni konstrukcji, wyposażenia, armatury, urządzeń i materiałów w zakresie spełnienia wymagań Międzynarodowego kodeksu budowy i wyposażenia statków przewożących niebezpieczne chemikalia luzem i Kodeksu budowy i wyposażenia statków przewożących niebezpieczne chemikalia luzem obejmuje:
.1 zakres określony w 11.2.2;
.2 oględziny urządzeń do osuszania rurociągów odpowietrzających (Kodeks
IBC 83/90/00, rozdz. 8), (Kodeks BCH 85/90/00, rozdz. IIE);
.3 sprawdzenie, że niezależne zbiorniki ładunkowe są połączone z kadłubem
w sposób zapewniający przewodność elektryczną (Kodeks IBC 83/90/00,
rozdz. 10), (Kodeks BCH 85/90/00, rozdz. IIIB);
.4 ogólne oględziny wyposażenia elektrycznego i przewodów w strefach zagrożonych wybuchem, takich jak pompownie ładunkowe i obszary przylegające do zbiorników ładunkowych, dla wykrycia wadliwego wyposażenia,
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.5
.6

osprzętu i okablowania. Oporność izolacji w obwodach powinna być przebadana, a w przypadkach gdy prowadzone są właściwe zapisy z badań, należy rozważyć możliwość zaakceptowania ostatnich zapisów (Kodeks IBC
83/90/00, rozdz. 10), (Kodeks BCH 85/90/00, rozdz. IIIB);
sprawdzenie, że przewidziano części zamienne dla wentylatorów instalacji
wentylacji mechanicznej rejonu ładunkowego (Kodeks IBC 83/90/00, rozdz.
12), (Kodeks BCH 85/90/00, rozdz. IIIA);
zakres określony w 8.3.2.

11.3.3
Zakończenie przeglądu pośredniego w zakresie spełnienia wymagań
Międzynarodowego kodeksu budowy i wyposażenia statków przewożących niebezpieczne chemikalia luzem i Kodeksu budowy i wyposażenia statków przewożących
niebezpieczne chemikalia luzem:
.1 jeżeli przegląd zakończył się wynikiem pozytywnym, potwierdzone zostaje
Międzynarodowe świadectwo zdolności do przewozu niebezpiecznych chemikaliów luzem lub Świadectwo zdolności do przewozu niebezpiecznych
chemikaliów luzem;
.2 jeżeli wynik przeglądu jest niezadowalający, obowiązuje postępowanie
określone w 1.4.8 z Części I – Zasady nadzoru.
11.4

Przegląd odnowieniowy

11.4.1
Sprawdzenie aktualnych certyfikatów i innych dokumentów w zakresie
spełnienia wymagań Międzynarodowego kodeksu budowy i wyposażenia statków
przewożących niebezpieczne chemikalia luzem i Kodeksu budowy i wyposażenia
statków przewożących niebezpieczne chemikalia luzem obejmuje:
.1 zakres określony w 11.2.1, z wyłączeniem sprawdzania Międzynarodowego
świadectwa zdolności do przewozu niebezpiecznych chemikaliów luzem lub
Świadectwa zdolności do przewozu niebezpiecznych chemikaliów luzem.
11.4.2
Przegląd odnowieniowy konstrukcji, wyposażenia, armatury, urządzeń
i materiałów w zakresie spełnienia wymagań Międzynarodowego kodeksu budowy
i wyposażenia statków przewożących niebezpieczne chemikalia luzem i Kodeksu budowy i wyposażenia statków przewożących niebezpieczne chemikalia luzem obejmuje:
.1 zakres określony w 11.3.3.
.2 zakres określony w 8.4.2.
11.4.3
Zakończenie przeglądu odnowieniowego w zakresie spełnienia wymagań
Międzynarodowego kodeksu budowy i wyposażenia statków przewożących niebezpieczne chemikalia luzem i Kodeksu budowy i wyposażenia statków przewożących
niebezpieczne chemikalia luzem:
.1 jeżeli przegląd zakończył się wynikiem pozytywnym, wystawione zostaje
Międzynarodowe świadectwo zdolności do przewozu niebezpiecznych chemikaliów luzem lub Świadectwo zdolności do przewozu niebezpiecznych
chemikaliów luzem.
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12.1

PRZEGLĄDY ZWIĄZANE Z CERTYFIKATEM ZGODNOŚCI
DLA STATKU PRZEWOŻĄCEGO MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE
(wg SOLAS 74/88, II-2/54)(SOLAS VII A/7)
Postanowienia ogólne

12.1.1
Zamieszczona w niniejszym rozdziale tabela zawiera zestawienie wymagań dla statków zbudowanych przed 1 lipca 2002 r., przewożących materiały niebezpieczne, zarówno w opakowaniach, jak i luzem.
12.1.2
W celu stwierdzenia, czy statek będzie mógł przewozić materiały niebezpieczne określonej klasy w konkretnym pomieszczeniu ładunkowym, inspektor
sprawdza, czy pomieszczenie to spełnia wymagania tych punktów, dla których
w tabeli wiersz odpowiadający danej klasie ładunku zaznaczono literą P (dla ładunków w opakowaniach) lub literą A (dla ładunków przewożonych luzem).
12.1.3
Klasy ładunków oznaczone są zgodnie z Międzynarodowym morskim
kodeksem towarów niebezpiecznych (Kodeks IMDG).
12.2

Przegląd okolicznościowy

12.2.1
Przegląd statku i wyposażenia związany z przewozem materiałów niebezpiecznych obejmuje:
.1 oględziny stałej instalacji gaśniczej (CO2, halonowej lub innej, dającej
równorzędną ochronę) w pomieszczeniach ładunkowych 1 (SOLAS 74/88
praw. II-2/53.1.1);
.2 w pomieszczeniach ładunkowych typu ro-ro, których nie można uszczelnić
(SOLAS 74/88 praw. II-2/53.2.2.2):
– oględziny wodnej, ręcznie uruchamianej instalacji zraszającej;
– oględziny instalacji osuszającej, zapobiegającej tworzeniu się powierzchni swobodnych wody; lub
– sprawdzenie, że w znajdującej się na statku i zatwierdzonej przez Administrację informacji o stateczności znajduje się zapis świadczący
o uwzględnieniu wpływu masy i swobodnej powierzchni wody z instalacji zraszającej;
.3 w pomieszczeniach ładunkowych, tam gdzie to ma zastosowanie (SOLAS
74/88 praw. II-2/54.2.1.3, tablica 54.2, tablica 54.3):
– oględziny instalacji zraszającej przeznaczonej do schładzania ładunku; lub
– sprawdzenie możliwości zalewania pomieszczenia celem schładzania ładunku (w małych pomieszczeniach ładunkowych lub w małych fragmentach dużych pomieszczeń ładunkowych dopuszcza się wykorzystanie węży pożarniczych do podawania wody chłodzącej); lub
1

Wszędzie gdzie użyte jest określenie „pomieszczenie ładunkowe”, mowa jest o pomieszczeniu
ładunkowym przeznaczonym do przewozu ładunków niebezpiecznych, chyba że wyraźnie powiedziano, że jest inaczej.
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– oględziny instalacji do wypełniania pomieszczeń czynnikiem innym niż
woda; oraz
– oględziny instalacji osuszającej, zapobiegającej tworzeniu się powierzchni swobodnych wody; lub
– sprawdzenie, że w znajdującej się na statku i zatwierdzonej przez Administrację informacji o stateczności znajduje się zapis świadczący
o uwzględnieniu wpływu masy i swobodnej powierzchni wody z instalacji zraszającej;
sprawdzenie, że gaśnicza instalacja wodnohydrantowa jest stale utrzymywana pod ciśnieniem lub że zapewniona jest możliwość zdalnego uruchamiania pomp pożarowych (SOLAS 74/88 praw. II-2/54.2.1.1);
sprawdzenie, czy ilość wody dostarczanej przez pompy pożarowe jest wystarczająca do zasilania czterech prądownic zdolnych do podania wody do
każdego miejsca pomieszczenia ładunkowego, gdy jest ono puste (SOLAS
74/88 praw. II-2/54.2.1.2);
sprawdzenie, czy pomieszczenia ładunkowe wyposażone są w:
– instalację wykrywczą i alarmową pożaru spełniającą wymagania prawidła II-2/13 Konwencji SOLAS 74/88 (SOLAS 74/78 praw. II-2/54.2.4);
sprawdzenie, czy w pomieszczeniach ładunkowych:
– występują oprawy oświetleniowe lub inne urządzenia elektryczne (SOLAS 74/88 praw. II-2/54.2.2), a jeśli tak, to:
1. czy są one bezpiecznego typu, przeznaczone do stosowania w niebezpiecznym otoczeniu, na którego oddziaływanie mogą być narażone,
a związane z nimi przewody elektryczne prowadzone są w osłonach
zabezpieczających je przed mechanicznymi uszkodzeniami; lub
2. czy istnieje możliwość odcięcia zasilania tych opraw i urządzeń przy
użyciu innych środków niż bezpieczniki lub proste wyłączniki;
– występują kable przechodzące tranzytem (SOLAS 74/88 praw. II-2/54.2.1.4),
a jeśli tak, to:
1. czy są one prowadzone w osłonach chroniących je przed mechanicznym uszkodzeniem; oraz
2. czy przejścia kablowe w przegrodach ograniczających pomieszczenia ładunkowe są gazoszczelne;
sprawdzenie, czy: (SOLAS 74/88 praw. II-2/54.2.4.1; Tablica 54.1)
– zamknięte pomieszczenia ładunkowe są wyposażone w instalację wentylacji mechanicznej zapewniającą co najmniej 6 wymian powietrza na
godzinę (w pustym pomieszczeniu) oraz usuwanie oparów odpowiednio
z górnych lub dolnych części pomieszczenia ładunkowego; lub
– pomieszczenia specjalne są wyposażone w instalację wentylacji mechanicznej zapewniającą co najmniej 6 wymian powietrza na godzinę; lub
– pomieszczenia ładunkowe, w których będą przewożone ładunki klasy 2,
3, 6.1 lub 8 w zamkniętych kontenerach lub przewoźnych zbiornikach
są wyposażone w instalację wentylacji mechanicznej zapewniającą co
najmniej 2 wymiany powietrza na godzinę;

.9

.10

.11

.12

.13
.14

.15

sprawdzenie, czy (SOLAS 74/88 praw. II-2/54.2.4.2):
– pomieszczenia ładunkowe wyposażone są w wentylatory typu bezpiecznego (nieiskrzące); oraz
– otwory wlotowe i wylotowe systemu wentylacji pomieszczeń ładunkowych wyposażone są w siatki ochronne o oczku nie większym niż
13x13 mm;
sprawdzenie, czy pomieszczenia ładunkowe, w których zamierza się przewozić ciecze palne lub toksyczne, posiadają (SOLAS 74/88 praw. II-2/54.2.5):
– osobną instalację zęzową, niezależną od instalacji zęzowej przedziału
maszynowego, znajdującą się w całości poza tym przedziałem; lub
– rurociągi zęzowe połączone z pompami zęzowymi usytuowanymi poza
przedziałem maszynowym, a połączenie z pompami zęzowymi w przedziale maszynowym jest odcięte przez zamknięty zawór zamykany na
klucz lub przez kołnierz zaślepiający; lub
– rurociągi ściekowe wyprowadzone bezpośrednio za burtę lub do zamkniętego zbiornika ściekowego usytuowanego poza siłownią, w przypadku gdy pomieszczenie jest przeznaczone do przewozu tych cieczy
w dużych ilościach;
sprawdzenie, czy oprócz wyposażenia strażackiego wymaganego prawidłem II-2/17 Konwencji SOLAS 74/88 statek posiada dodatkowo (SOLAS
74/88 praw. II-2/54.2.6):
– cztery komplety ubrań ochronnych zapewniających ochronę całego ciała oraz odpornych na działanie przewożonych chemikaliów; oraz
– dwa niezależne aparaty oddechowe;
sprawdzenie, czy (SOLAS 74/88 praw. II-2/54.2.7):
– dla każdego pomieszczenia ładunkowego przewidziano co najmniej
jedną gaśnicę proszkową 12 kg (lub równoważną), usytuowaną w pobliżu wejścia do tego pomieszczenia;
sprawdzenie, czy grodzie i inne przegrody pomiędzy pomieszczeniami ładunkowymi a przylegającymi do nich przedziałami maszynowymi kategorii „A” posiadają izolację typu A-60 (SOLAS 74/88 praw. II-2/54.2.8);
sprawdzenie, czy w pomieszczeniach ładunkowych oddzielonych od przedziałów maszynowych nieizolowanymi przegrodami przewidziano skuteczne
środki zapewniające możliwość bezpiecznego składowania towarów w odległości co najmniej 3 m od tych przegród (SOLAS 74/88 praw. II-2/54.2.8);
sprawdzenie, czy zamknięte pomieszczenia ładunkowe mają zapewnioną
wentylację naturalną (SOLAS 74/88 praw. II-2/54.2.4.3).

127

Tabela 12.1
Ładunki niebezpieczne przewożone luzem (A) i w opakowaniach (P)
Ładunki niebezpieczne –
klasa ładunku, opis

Nr punktu według 12.2.1
1

2

3

4

5

6

1)

7

8 1)

9 1)

10 1)

11

12 2)

13
3)

14

1.1-1.6

Materiały wybuchowe

P

P

P

P

P

P

P

-

-

-

-

-

P

1.4 S

Materiały wybuchowe
„bezpieczne”4)

P

P

-

P

P

P

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1

Gazy palne

P

P

-

P

P

P

P

P

P

-

P

-

P

-

2.2

Gazy niepalne
i nietrujące

P

P

-

P

P

P

-

-

-

-

P

-

P

-

2.3

Gazy trujące

P

P

-

P

P

P

P 5)

P

P 5)

-

P

-

P

-

P

P

-

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

-

P

P

-

P

P

P

-

-

-

-

P

P

P

-

P

P

-

P

P

P

-

P 6), 7)

-

-

P

P

P

-

-

A

-

A

A

-

-

P

P

P

-

10)

-

A

-

A

A 11)

3.1-3.2
3.3
4.1

Ciecze łatwopalne
TZ ≤ 23 ºC
Ciecze łatwopalne
23 ºC < TZ ≤ 61 ºC
Ciała stałe
łatwopalne

4.2

Substancje skłonne do
samozapłonu

4.3

Substancje, które
w kontakcie z wodą
wydzielają gazy palne
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A

8)

P
A

8)

P

-

A
P

A
P

-

A

-

P

-

6), 7)

10)

A

P

A

10)

A
A

9)

-

-

-

A

A

-

P

P

-

P

P

P

-

P 7)

-

-

P

P

P

P 5)

A

-

-

-

-

-

A

A

A

-

A

-

A

-

5.1

Substancje utleniające

5.2

Nadtlenki organiczne

6.1

Ciecze toksyczne

6.1
6.1
6.1
8
8

8

8
9

Ciecze toksyczne
TZ ≤ 23 ºC
Ciecze toksyczne
23 ºC< TZ ≤ 61 ºC
Ciała stałe toksyczne
Ciecze powodujące
korozję
Ciecze powodujące
korozję
TZ ≤ 23 ºC
Ciecze powodujące
korozję
23 ºC < TZ ≤ 61 ºC
Ciała stałe powodujące
korozję
Różne

P
A

8)

P

-

P

P

P 6), 7)

P

13)

-

A

-

-

A

A

-

P

P

-

P

P

-

-

-

P

P

-

P

P

P

-

P

P

-

P

P

P

P

P

-

P

P

P

P

-

P

A

-

-

P

P

P

A

9), 10)

-

P

P

P 12)
10)

A

A 11)

-

A

-

-

-

P

-

-

-

-

-

P

P

-

-

-

P

P

P

P

P

P

P

-

P

-

P

-

P

P

P

P

-

P

P

-

P 6)

-

-

P

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A

-

-

A

-

P

P

P

-

-

-

-

P

-

-

-

P

-

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

-

P

P

-

P

P

P

-

P

-

-

P

P

P

-

P

P

-

P

P

P

-

-

-

-

P

-

-

-

A

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A

-

-

A

-

-

-

-

15)

P
A

8)

P
-

-

P
A

A

-

-

-

13)

A

P

6)

-

A

9), 10)

-

P

14)

A

A

A 11)
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Uwagi do tabeli 12.1:
1)
2)
3)

4)

5)
6)

7)

8)

9)

10)
11)
12)

13)

14)
15)

Nie dotyczy otwartych pomieszczeń ładunkowych ro-ro.
Nie dotyczy pomieszczeń ładunkowych do przewozu kontenerów.
We wszystkich przypadkach należy składować w odległości poziomej 3 m od przegród ograniczających przedziały maszynowe.
Przewóz na statkach pasażerskich podlega ograniczeniom podanym w prawidle VIIA/7 Konwencji SOLAS 74 z poprawkami.
Jeżeli nie jest spełnione, to z przewozu należy wyłączyć gazy palne.
Jeżeli nie jest spełnione, to z przewozu należy wyłączyć ładunki, dla których Kodeks IMDG
wymaga mechanicznej wentylacji.
Nie dotyczy ładunków w zamkniętych kontenerach przewozowych lub w przewoźnych zbiornikach, przewożonych w pomieszczeniach ładunkowych do przewozu kontenerów.
Jeżeli instalacja gazowa jest nieskuteczna (patrz MSC/Circ.671), to instalacja hydrantowa jest
traktowana jako równoważna.
Dla ładunków innych niż makuchy zawierające rozpuszczalniki poekstrakcyjne oraz saletra amonowa i nawozy na bazie saletry amonowej wymagane są tylko siatki ochronne.
Jeżeli nie jest spełnione, to z przewozu należy wyłączyć ładunki wymienione w przypisie 9).
Nie dotyczy ładunków wymienionych w przypisie 9).
Jeżeli nie jest spełnione, to z przewozu należy wyłączyć ładunki, dla których Kodeks IMDG
wymaga izolacji A-60.
Jeżeli nie jest spełnione, to z przewozu należy wyłączyć saletrę amonową i nawozy na bazie
saletry amonowej.
O ile jest wymagane dla przewożonych ładunków.
Wystarcza spełnienie wymagań Kodeksu bezpiecznego przewozu stałych ładunków masowych
(Kodeksu BC).

12.2.2 Zakończenie przeglądu:
.1 jeżeli przegląd zakończył się wynikiem pozytywnym, wystawiony zostaje
Certyfikat zgodności dla statku przewożącego materiały niebezpieczne.
12.3

Wymagania dodatkowe związane z Certyfikatem zgodności dla statku
przewożącego materiały niebezpieczne, zbudowanego w dniu 1 lipca
2002 r. lub po tej dacie (wg SOLAS 74/88 wraz z poprawkami 2006,
prawidło II-2/19)

12.3.1
Dodatkowy, w uzupełnieniu do 12.2.1.3, przegląd statku i wyposażenia
związany z przewozem materiałów niebezpiecznych na statku zbudowanym w dniu
1 lipca 2002 r. lub po tej dacie w zakresie wodnych instalacji pożarowych (SOLAS
74/88/00/06 praw. II-2/19.3.1) obejmuje:
.1 sprawdzenie, czy instalacja wodna przeznaczona do schładzania ładunku,
o której mowa w 12.2.1.3, posiada wydajność co najmniej 5 l/min na m2
powierzchni poziomej pomieszczenia ładunkowego;
.2 sprawdzenie, czy instalacja odwadniająca pomieszczenia schładzane ma
wydajność nie mniejszą niż 125% całkowitej wydajności instalacji doprowadzającej wodę do schładzania ładunku;
.3 sprawdzenie, czy zawory instalacji odwadniającej są sterowane spoza chronionego pomieszczenia, z miejsca znajdującego się w bliskim sąsiedztwie
sterowania instalacją gaśniczą;
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sprawdzenie, czy studzienki zęzowe mają wystarczającą pojemność i czy są
rozmieszczone przy poszyciu burtowym w odstępach nie większych niż 40 m;
sprawdzenie, czy całkowita wydajność zasilania wodą jest co najmniej
równa zapotrzebowaniu wymaganemu jednocześnie, obliczonemu zgodnie
z 12.2.1.5 i 12.3.1.1, jeśli mają zastosowanie, dla największego wytypowanego pomieszczenia ładunkowego.

12.3.2 Dodatkowy, w uzupełnieniu do 12.2.1.10, przegląd statku i wyposażenia
związany z przewozem materiałów niebezpiecznych na statku zbudowanym w dniu
1 lipca 2002 r. lub po tej dacie w zakresie instalacji osuszających (SOLAS
74/88/00/06 praw. II-2/19.3.5) obejmuje:
.1 sprawdzenie, czy w przypadku gdy w zamkniętym pomieszczeniu ładunkowym zamierza się przewozić ciecze palne lub toksyczne, dodatkowa, w stosunku do instalacji obsługiwanej przez pompy znajdujące się w przedziale
maszynowym, instalacja osuszania zęz pomieszczeń ładunkowych ma wydajność nie mniejszą niż 10 m3/godz. dla obsługiwanego pomieszczenia ładunkowego; jeśli instalacja taka obsługuje również pozostałe pomieszczenia
ładunkowe, jej wydajność nie musi być większa niż 25 m3/godz.;
.2 sprawdzenie, czy w przypadku gdy w zamkniętym pomieszczeniu ładunkowym zamierza się przewozić ciecze palne lub toksyczne, rurociąg zęzowy biegnący do przedziału maszynowego jest oddzielony przy pomocy zaślepki kołnierzowej albo zaworu z blokadą;
.3 sprawdzenie, czy w przypadku gdy pompy zęzowe obsługujące pomieszczenie ładunkowe przeznaczone do przewozu cieczy palnych lub toksycznych znajdują się w pomieszczeniu wydzielonym poza przedziałem maszynowni, pomieszczenie to jest wyposażone w oddzielną instalację wentylacji
mechanicznej, zapewniającą co najmniej 6 wymian powietrza na godzinę;
.4 sprawdzenie, czy w przypadku gdy pompy zęzowe obsługujące pomieszczenia ładunkowe przeznaczone do przewozu cieczy palnych lub toksycznych znajdują się w pomieszczeniu wydzielonym poza przedziałem maszynowni, wejścia do tego pomieszczenia z innych pomieszczeń zamkniętych
są wyposażone w drzwi samozamykające;
.5 sprawdzenie, czy w przypadku gdy w zamkniętym pomieszczeniu ładunkowym, w którym zamierza się przewozić ciecze palne lub toksyczne, instalacja odwadniania pomieszczenia wykonana jest jako grawitacyjna,
ścieki doprowadzone są bezpośrednio za burtę lub do zamkniętego zbiornika ściekowego usytuowanego poza przedziałem maszynowni oraz czy rurociąg odpowietrzający takiego zbiornika zakończony jest w bezpiecznym
miejscu na pokładzie otwartym; jeżeli umieszczone poniżej pomieszczenie
spełnia takie same wymagania jak umieszczone powyżej pomieszczenie,
w którym zamierza się przewozić ciecze palne lub toksyczne, odwodnienie
z tego pomieszczenia można skierować do pomieszczenia poniżej.
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12.3.3 Dodatkowy, w uzupełnieniu do 12.2.1.11, przegląd statku i wyposażenia
związany z przewozem materiałów niebezpiecznych na statku zbudowanym w dniu
1 lipca 2002 r. lub po tej dacie w zakresie sprzętu ochrony osobistej (SOLAS
74/88/00/06 praw. II-2/19.3.6) obejmuje:
.1 sprawdzenie, czy do każdego aparatu oddechowego wymaganego w 12.2.1.11
znajdują się na statku dwa odpowiednie ładunki zapasowe; statki wyposażone
w odpowiednio umieszczone urządzenia do pełnego ładowania butli sprężonym powietrzem, wolnym od zanieczyszczeń, mogą do każdego dodatkowo
wymaganego aparatu mieć tylko jeden ładunek.
13

13.1

PRZEGLĄDY ZWIĄZANE Z MIĘDZYNARODOWYM
CERTYFIKATEM ZDOLNOŚCI DO PRZEWOZU SKROPLONYCH
GAZÓW LUZEM (wg rez. A.997(25) i A.1020(26))
Przegląd wstępny

13.1.1
Sprawdzenie dokumentacji dotyczącej konstrukcji, wyposażenia, armatury, urządzeń i materiałów w zakresie spełnienia wymagań Międzynarodowego kodeksu budowy i wyposażenia statków przewożących skroplone gazy luzem obejmuje:
.1 określenie produktów, które w zamierzeniu będą dopuszczone do przewozu
statkiem i odnośnych, odpowiadających im minimalnych wymagań specjalnych (Kodeks IGC 83/90/00, rozdz. 19);
.2 sprawdzenie planów dotyczących: typu statku, systemu pomieszczenia ładunku, kontroli atmosfery w zbiornikach ładunkowych, wykrywania oparów, oprzyrządowania i zabezpieczeń, ochrony personelu, stopnia napełnienia dla zbiorników ładunkowych i innych specjalnych wymagań (Kodeks IGC 83/90/00, rozdz. 2, 4, 6, 13, 14, 15 i 17);
.3 sprawdzenie planów dotyczących wolnej burty i stateczności w stanie nieuszkodzonym, odpływów burtowych położonych poniżej pokładu wolnej
burty oraz wymagań dotyczących zdolności przetrwania statku (Kodeks
IGC 83/90/00, rozdz. 2);
.4 sprawdzenie rysunków rozplanowania statku (Kodeks IGC 83/90/00, rozdz. 3);
.5 sprawdzenie planów przetwórczych zbiorników ciśnieniowych oraz systemów rurociągów do cieczy, oparów i ciśnieniowych (Kodeks IGC 83/90/00,
rozdz. 5 i 6);
.6 sprawdzenie planów dotyczących kontroli ciśnienia/temperatury ładunku
(Kodeks IGC 83/90/00, rozdz. 7);
.7 sprawdzenie planów instalacji wentylacji mechanicznej w zbiornikach ładunkowych (Kodeks IGC 83/90/00, rozdz. 8);
.8 sprawdzenie planów dotyczących kontroli środowiska (Kodeks IGC 83/90/00,
rozdz. 9);
.9 sprawdzenie planów dotyczących instalacji elektrycznej (Kodeks IGC
83/90/00, rozdz. 10);
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.10 sprawdzenie planów dotyczących ochrony przeciwpożarowej i gaszenia
pożarów (Kodeks IGC 83/90/00, rozdz. 11);
.11 sprawdzenie planów dotyczących mechanicznej wentylacji obszaru ładunkowego (Kodeks IGC 83/90/00, rozdz. 12);
.12 sprawdzenie planów dotyczących oprzyrządowania i zabezpieczeń (wykrywanie gazu) (Kodeks IGC 83/90/00, rozdz. 13);
.13 sprawdzenie, tam gdzie ma to zastosowanie, planów dotyczących użycia
ładunku jako paliwa (Kodeks IGC 83/90/00, rozdz. 16).
13.1.2
Przegląd w czasie budowy i po zakończeniu montażu konstrukcji, wyposażenia, armatury, urządzeń i materiałów w zakresie spełnienia wymagań Międzynarodowego kodeksu budowy i wyposażenia statków przewożących skroplone gazy
luzem obejmuje:
.1 sprawdzenie, że podział w obszarze ładunkowym i rozplanowanie przestrzeni mieszkalnych, służbowych i maszynowych jest zgodne z zatwierdzonymi planami (Kodeks IGC 83/90/00, rozdz. 3);
.2 sprawdzenie poprawności rozplanowania pompowni ładunkowych i pomieszczeń sprężarek ładunkowych (Kodeks IGC 83/90/00, rozdz. 3);
.3 sprawdzenie, że ręcznie sterowany awaryjny system zamykania oraz automatyczny system wyłączania pomp i sprężarek jest zadowalający (Kodeks
IGC 83/90/00, rozdz. 3);
.4 sprawdzenie poprawności rozplanowania i wyposażenia pomieszczenia kierowania operacjami ładunkowymi (Kodeks IGC 83/90/00, rozdz. 3);
.5 sprawdzenie, że istnieje dostęp do przestrzeni w obszarze ładunkowym
(Kodeks IGC 83/90/00, rozdz. 3);
.6 sprawdzenie poprawności rozplanowania i wyposażenia śluz powietrznych
(Kodeks IGC 83/90/00, rozdz. 3);
.7 sprawdzenie poprawności rozplanowania systemów: zęzowego, balastowego i paliwa (Kodeks IGC 83/90/00, rozdz. 3);
.8 sprawdzenie, tam gdzie ma to zastosowanie, dziobowej i rufowej instalacji
załadunkowej i wyładunkowej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wloty powietrza i wejścia do przestrzeni mieszkalnych, służbowych i maszynowych, wyposażenia elektrycznego, instalacji gaśniczej i dróg ewakuacji
pomiędzy pomieszczeniem kontroli ładunku a nabrzeżem (Kodeks IGC
83/90/00, rozdz. 3);
.9 sprawdzenie, że zbiorniki ładunkowe są rozmieszczone i zamontowane
zgodnie z zatwierdzonymi planami, oględziny wewnętrzne zbiorników ładunkowych, zbiorników wody balastowej i innych przestrzeni w obszarze
ładunkowym oraz upewnienie się, że przeprowadzono odpowiednie badania nieniszczące i próby ciśnieniowe (Kodeks IGC 83/90/00, rozdz. 4);
.10 w przypadku systemów przechowywania z przyklejaną barierą wtórną,
sprawdzenie, że próba szczelności została przeprowadzona zgodnie z zatwierdzonymi procedurami producenta przed i po pierwszym schładzaniu.
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Jeżeli zostały zauważone znaczące różnice rezultatów prób przed i po schładzaniu dla każdego zbiornika lub pomiędzy zbiornikami – sprawdzenie, czy
przeprowadzono dochodzenie zawierające dodatkowe próby, takie jak różnicowanie ciśnienia, termografię lub próbę emisji akustycznej tam, gdzie jest to
konieczne (Kodeks IGC 83/90/00, rozdz. 4);
podczas pierwszego schładzania, załadunku i wyładunku, sprawdzenie
wszystkich aspektów związanych z funkcjonowaniem systemu przechowywania ładunku i potwierdzenie zgodności systemu z założeniami projektowymi. Dla statków przewożących skroplony gaz ziemny kontrola obejmuje sprawdzenie prawidłowego działania następujących systemów, jeśli
są one zainstalowane:
– systemu wykrywania gazu;
– systemów kontroli i monitoringu ładunku, takich jak system pomiaru
poziomu, czujników temperatury, wskaźników ciśnienia, pompowni ładunkowej i sprężarek oraz poprawności kontroli wymian ciepła ładunku, jeżeli są zastosowane;
– instalacji wytwornic azotu lub gazu obojętnego;
– systemu kontroli ciśnienia azotu w izolacjach, przestrzeniach otaczających i międzybarierowych;
– instalacji skraplania;
– urządzeń służących do spalania oparów ładunku, takich jak kotły lub
silniki napędzane gazem;
– systemów ogrzewania koferdamów;
– pokładowych rurociągów ładunkowych, włączając urządzenia kompensacyjne i podporowe;
– alarmów wysokiego poziomu podczas dopełniania zbiorników ładunkowych (Kodeks IGC83/90/00, rozdz. 4);
sprawdzenie kadłuba pod kątem wystąpienia nadmiernie schłodzonych miejsc
po pierwszym rejsie statku z ładunkiem (Kodeks IGC83/90/00, rozdz. 4);
sprawdzenie rurociągów ładunkowych i przetwórczych, łącznie z urządzeniami kompensacyjnymi, izolacją od konstrukcji kadłuba, ciśnieniowymi
urządzeniami zabezpieczającymi i urządzeniami do osuszania oraz przeprowadzanie próby szczelności (Kodeks IGC 83/90/00, rozdz. 5);
sprawdzenie, że układ zaworów na rurociągach ładunkowych jest zgodny
z zatwierdzonymi planami (Kodeks IGC 83/90/00, rozdz. 5);
sprawdzenie, że węże giętkie do cieczy i oparów są odpowiednie do celów,
do jakich je przewidziano (Kodeks IGC 83/90/00, rozdz. 5);
oględziny wyposażenia dla kontroli ciśnienia/temperatury ładunku, łącznie
z systemem chłodzenia, jeśli jest zainstalowany, oraz sprawdzenie, że
związane z nim instalacje alarmowe działają w sposób zadowalający (Kodeks IGC 83/90/00, rozdz. 7);

.17 sprawdzenie, że instalacja wentylacji zbiorników ładunkowych, łącznie, jeśli
ma to zastosowanie, z dodatkowym systemem redukcji ciśnienia dla urządzeń
kontroli poziomu cieczy i systemem ochrony przed próżnią została wykonana
zgodnie z zatwierdzonymi planami (Kodeks IGC 83/90/00, rozdz. 8);
.18 oględziny urządzeń kontroli ochrony środowiska, łącznie z wyposażeniem
do magazynowania lub wytwarzania i osuszania gazu obojętnego (Kodeks
IGC 83/90/00, rozdz. 9);
.19 oględziny instalacji elektrycznej, ze zwróceniem szczególnej uwagi na wyposażenie uznanego typu, montowane w strefach i obszarach zagrożonych
gazem (Kodeks IGC 83/90/00, rozdz. 10);
.20 sprawdzenie poprawności rozmieszczenia urządzeń ochrony przeciwpożarowej i gaszenia pożarów (Kodeks IGC 83/90/00, rozdz. 11);
.21 oględziny stałej instalacji gaśniczej w pompowni ładunkowej i potwierdzenie, że próby instalacji wypadły pomyślnie oraz że używane w niej środki
są jasno oznakowane (Kodeks IGC 83/90/00, rozdz. 11);
.22 oględziny głównej magistrali wodnohydrantowej, ze zwróceniem szczególnej uwagi na wymagania dotyczące hydrantów i urządzeń odcinających,
sprawdzenie, że dwa prądy wody dochodzą do wszystkich obszarów ładunkowych i obszarów pomieszczenia ładunku i mają wymagane ciśnienie
oraz próbę urządzeń zdalnego uruchamiania głównej pompy pożarowej
(Kodeks IGC 83/90/00, rozdz. 11);
.23 oględziny i próby urządzeń zraszających do chłodzenia, ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludzi oraz potwierdzenie, że używane środki są wyraźnie oznakowane (Kodeks IGC 83/90/00, rozdz. 11);
.24 oględziny i próby gaśniczych urządzeń proszkowych dla obszaru ładunkowego, sprawdzenie, że stałe rurociągi zostały właściwie zamontowane
i poddane próbom oraz potwierdzenie, że używane w nich środki są wyraźnie oznakowane (Kodeks IGC 83/90/00, rozdz. 11);
.25 oględziny instalacji gaśniczych dwutlenku węgla w pomieszczeniach sprężarek i pomp ładunkowych oraz potwierdzenie, że próby instalacji zostały
pomyślnie zakończone i że używane w nich środki są wyraźnie oznakowane (Kodeks IGC 83/90/00, rozdz. 11);
.26 sprawdzenie, że na statku znajduje się wymagane wyposażenie strażackie
i że jest ono właściwie rozmieszczone (Kodeks IGC 83/90/00, rozdz. 11);
.27 sprawdzenie i potwierdzenie zadowalającego działania instalacji mechanicznej wentylacji przestrzeni w obszarze ładunkowym, do którego normalnie wchodzi się podczas operacji przeładunkowych (Kodeks IGC
83/90/00, rozdz. 12) oraz sprawdzenie w szczególności, że:
– może ona być sterowana spoza obszaru ładunkowego;
– umieszczono tablice ostrzegawcze dotyczące jej użycia;
– jest ona zamontowana na stałe i jest typu podciśnieniowego dla pomieszczeń sprężarek ładunkowych pompowni ładunkowych i pomieszczeń kierowania operacjami ładunkowymi traktowanych jako zagrożone
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gazem oraz że zapewnia ona wyciąg, zależnie od potrzeb, albo z górnej
części pomieszczenia, albo z dolnej części, albo równocześnie z górnej
i z dolnej części pomieszczenia;
– jest ona typu nadciśnieniowego w przypadku przestrzeni, w których
znajdują się sprężarki lub pompy napędzane silnikami elektrycznymi
oraz przestrzenie niezagrożone gazem w obszarze ładunkowym, z wyjątkiem tych, w których znajdują się generatory gazu obojętnego;
– w kanałach wylotowych nie ma wlotów wentylacyjnych ani otworów
do pomieszczeń mieszkalnych, służbowych, stanowisk sterowania i innych przestrzeni gazobezpiecznych;
– wloty są rozmieszczone w sposób ograniczający możliwość powtórnego
obiegu niebezpiecznych par;
– kanały wentylacyjne z przestrzeni zagrożonych gazem nie są prowadzone przez pomieszczenia mieszkalne, służbowe, przedziały maszynowe oraz stanowiska sterowania, z wyjątkiem przypadków, o których
mowa w 13.1.2.33;
– silniki elektryczne do napędu wentylatorów są usytuowane na zewnątrz
kanałów wentylacyjnych, gdy planowany jest przewóz produktów łatwopalnych, a w miejscach zagrożonych gazem wentylatory i kanały
wentylacyjne w miejscu usytuowania wentylatorów są w wykonaniu
nieiskrzącym;
oględziny i sprawdzenie poprawności działania systemu mechanicznej
wentylacji przestrzeni, do których normalnie się wchodzi, innych niż wymienione w 13.1.2.27 (Kodeks IGC 83/90/00, rozdz. 12);
oględziny i próby działania, jeśli są wymagane, wskaźników poziomu cieczy, kontroli przelewu, manometrów, alarmów wysokiego i, gdy ma to zastosowanie, niskiego ciśnienia oraz przyrządów wskazujących temperaturę
w zbiornikach ładunkowych (Kodeks IGC 83/90/00, rozdz. 13);
oględziny i próby działania, jeśli są wymagane, urządzeń do wykrywania
gazu (Kodeks IGC 83/90/00, rozdz. 13);
sprawdzenie, że na statku znajdują się dwa przenośne urządzenia do wykrywania gazu, odpowiednie do rodzaju przewożonego ładunku oraz odpowiednie
przyrządy do pomiaru zawartości tlenu (Kodeks IGC 83/90/00, rozdz. 13);
sprawdzenie zaopatrzenia w sprzęt ochrony osobistej (Kodeks IGC 83/90/00,
rozdz. 14), a w szczególności, że:
– dwa kompletne zestawy bezpiecznego wyposażenia, każdy pozwalający
personelowi na wejście i pracę w wypełnionych gazem przestrzeniach,
znajdują się na statku i są odpowiednio składowane;
– zapewniono zasilanie sprężonym powietrzem w wymaganej ilości
i sprawdzenie, gdy ma to zastosowanie, rozmieszczenia specjalnych
sprężarek powietrza i instalacji rurociągów niskociśnieniowych;
– zapewniono wyposażenie medyczne pierwszej pomocy, łącznie z noszami i aparatem tlenowym do sztucznego oddychania oraz odtrutki dla
produktów, które mają być przewożone (jeżeli takie odtrutki istnieją);

– zapewniono awaryjne ucieczkowe aparaty oddechowe;
– urządzenia do odkażania i przemywania oczu są sprawne;
– tam gdzie ma to zastosowanie, w obrębie pomieszczeń mieszkalnych wydzielona została odpowiednio zaprojektowana i wyposażona przestrzeń dla
ochrony personelu przed skutkami wydostania się dużej ilości ładunku;
– tam gdzie ma to zastosowanie, pomieszczenie kontroli ładunku jest gazoszczelne;
.33 sprawdzenie, jeśli ma to zastosowanie, urządzeń umożliwiających użycie
ładunku jako paliwa i próba potwierdzająca, że zasilanie gazem przestrzeni
maszynowej jest odcięte, jeśli wentylacja wyciągowa nie działa właściwie
oraz że główny zawór rurociągu paliwa gazowego może być zdalnie zamknięty z przestrzeni maszynowej (Kodeks IGC 83/90/00, rozdz. 16).
13.1.3
Sprawdzenie, że cała wymagana dokumentacja w zakresie spełnienia
wymagań Międzynarodowego kodeksu budowy i wyposażenia statków przewożących skroplone gazy luzem znajduje się na statku i obejmuje:
.1 sprawdzenie, że na statku znajduje się i jest dostępna broszura informacyjna o załadunku i stateczności, zawierająca dane o typowych stanach załadowania i balastowych, dane do oceny innych stanów załadowania, zbiorczą informację o zdolności przetrwania statku oraz wystarczające informacje umożliwiające kapitanowi załadunek statku i jego eksploatację w sposób bezpieczny i zgodny z dobrą praktyką morską (Kodeks IGC 83/90/00,
rozdz. 2);
.2 sprawdzenie, że informacja o zdolności przetrwania statku w stanie uszkodzonym jest wykonana na podstawie informacji o wytrzymałości wzdłużnej
dla przewidywanych stanów załadowania przy różnych zanurzeniach
i przegłębieniach (Kodeks IGC 83/90/00, rozdz. 2);
.3 sprawdzenie, że przekazano niezbędne informacje dla zapewnienia bezpiecznego przewozu towarów (Kodeks IGC 83/90/00, rozdz. 18);
.4 sprawdzenie, że na statku znajduje się egzemplarz Międzynarodowego kodeksu budowy i wyposażenia statków przewożących skroplone gazy luzem
lub równoważnych przepisów krajowych (Kodeks IGC 83/90/00, rozdz. 18).
13.1.4
Zakończenie przeglądu wstępnego:
.1 jeżeli przegląd zakończył się wynikiem pozytywnym, wystawiony zostaje
Międzynarodowy certyfikat zdolności do przewozu skroplonych gazów luzem.
13.2

Przegląd roczny

13.2.1 Sprawdzenie ważności certyfikatów i innych dokumentów w zakresie
spełnienia wymagań Międzynarodowego kodeksu budowy i wyposażenia statków
przewożących skroplone gazy luzem obejmuje:
.1 sprawdzenie ważności, odpowiednio, Certyfikatu bezpieczeństwa wyposażenia statku towarowego, Certyfikatu bezpieczeństwa radiowego statku towarowego oraz Certyfikatu bezpieczeństwa konstrukcji statku towarowego
lub Certyfikatu bezpieczeństwa statku towarowego;
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.2

sprawdzenie ważności Certyfikatu zarządzania bezpieczeństwem (SMC)
oraz tego, czy na statku znajduje się kopia Dokumentu zgodności (DOC);
.2 bis sprawdzenie ważności Międzynarodowego certyfikatu ochrony statku;
.3 sprawdzenie ważności Międzynarodowego świadectwa wolnej burty lub
Międzynarodowego świadectwa zwolnienia od wymagań wolnej burty;
.4 sprawdzenie ważności Międzynarodowego świadectwa o zapobieganiu zanieczyszczaniu olejami;
.5 sprawdzenie Świadectwa klasy, jeśli statek jest klasyfikowany przez instytucję klasyfikacyjną;
.6 sprawdzenie ważności Międzynarodowego certyfikatu zdolności do przewozu skroplonych gazów luzem;
.7 sprawdzenie, jeżeli ma to zastosowanie, ważności Międzynarodowego
świadectwa o zapobieganiu zanieczyszczaniu ściekami fekalnymi;
.8 sprawdzenie, jeżeli ma to zastosowanie, ważności Międzynarodowego
świadectwa o zapobieganiu zanieczyszczaniu powietrza;
.9 sprawdzenie, że stan załogi jest zgodny z Certyfikatem bezpiecznej obsługi
statku (SOLAS 74/88 praw. V/13(b));
.10 sprawdzenie, że kapitan, oficerowie i załoga posiadają certyfikaty wymagane przez Konwencję STCW;
.11 sprawdzenie, czy zainstalowano jakieś nowe urządzenie, a jeśli tak, czy zostało uprzednio uznane i czy zapisy o wszystkich zmianach znajdują się
w odpowiednim certyfikacie;
.12 sprawdzenie, że na statku znajduje się i jest dostępna broszura informacyjna o załadunku i stateczności, zawierająca dane o typowych stanach załadowania i balastowych, dane do oceny innych stanów załadowania, zbiorczą informację o zdolności przetrwania statku oraz wystarczające informacje umożliwiające kapitanowi załadunek statku i jego eksploatację w sposób bezpieczny i zgodny z dobrą praktyką morską (Kodeks IGC 83/90/00,
rozdz. 2);
.13 sprawdzenie, że informacja o zdolności przetrwania statku w stanie uszkodzonym jest wykonana na podstawie informacji o wytrzymałości wzdłużnej
statku dla przewidywanych stanów załadowania przy różnych zanurzeniach
i przegłębieniach (Kodeks IGC 83/90/00, rozdz. 2);
.14 sprawdzenie, że na statku dostępne są niezbędne informacje dotyczące bezpiecznego transportu produktów, które mają być przewożone (Kodeks IGC
83/90/00, rozdz. 18);
.15 sprawdzenie, że na statku znajduje się egzemplarz Międzynarodowego kodeksu budowy i wyposażenia statków przewożących skroplone gazy luzem
lub równorzędnych przepisów krajowych (Kodeks IGC 83/90/00, rozdz. 18);
.16 sprawdzenie, że na statku znajdują się zapisy dotyczące działania systemu
przechowywania ładunku (Kodeks IGC 83/90/00, rozdz. 4);
.17 sprawdzenie, że na statku znajduje się Międzynarodowe świadectwo systemu przeciwporostowego, jeśli ma to zastosowanie (AFS 2001, Załącznik 4,
praw. 2).
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13.2.2 Przegląd roczny konstrukcji, wyposażenia, armatury, urządzeń i materiałów w zakresie spełnienia wymagań Międzynarodowego kodeksu budowy i wyposażenia statków przewożących skroplone gazy luzem obejmuje:
.1 sprawdzenie, że wszelkie specjalne wyposażenie do przetrwania statku w stanie uszkodzonym jest w dobrym stanie (Kodeks IGC 83/90/00, rozdz. 2);
.2 sprawdzenie, że drzwi i okna sterówki, iluminatory burtowe oraz okna
w nadbudówce i pokładówce, skierowane w stronę obszaru ładunkowego,
są w stanie zadowalającym (Kodeks IGC 83/90/00, rozdz. 3);
.3 oględziny pomieszczeń pompowni ładunkowych i pomieszczeń sprężarek
ładunkowych (Kodeks IGC 83/90/00, rozdz. 3);
.4 sprawdzenie, że ręcznie sterowany awaryjny system zamykania oraz automatyczny system wyłączania pomp ładunkowych i sprężarek ładunkowych
jest zadowalający (Kodeks IGC 83/90/00, rozdz. 3);
.5 oględziny pomieszczenia kierowania operacjami ładunkowymi (Kodeks
IGC 83/90/00, rozdz. 3);
.6 oględziny urządzeń wykrywania gazu w pomieszczeniach kontroli ładunku
i środków przewidzianych dla wykluczenia źródeł zapłonu, gdy pomieszczenia takie są narażone na działanie gazu (Kodeks IGC 83/90/00, rozdz. 3);
.7 sprawdzenie, że wyposażenia śluz powietrznych jest w dobrym stanie (Kodeks IGC 83/90/00, rozdz. 3);
.8 oględziny, tam gdzie jest to możliwe, systemów: zęzowego, balastowego
i paliwa (Kodeks IGC 83/90/00, rozdz. 3);
.9 sprawdzenie, tam gdzie ma to zastosowanie, dziobowej i rufowej instalacji
załadunkowej i wyładunkowej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wyposażenie elektryczne, instalacje gaśnicze i drogi ewakuacji pomiędzy pomieszczeniem kontroli ładunku a nabrzeżem (Kodeks IGC 83/90/00, rozdz. 3);
.10 sprawdzenie, że uszczelnienia w kopułach zbiorników gazowych są zadowalające (Kodeks IGC 83/90/00, rozdz. 4);
.11 sprawdzenie, że przenośna lub stała wanienka ściekowa lub izolacja pokładu od przecieku ładunku są w stanie zadowalającym (Kodeks IGC 83/90/00,
rozdz. 4);
.12 sprawdzenie rurociągów ładunkowych i przetwórczych, łącznie z urządzeniami kompensacyjnymi, izolacją od konstrukcji kadłuba, ciśnieniowymi
urządzeniami zabezpieczającymi oraz urządzeniami do osuszania (Kodeks
IGC 83/90/00, rozdz. 5);
.13 sprawdzenie, że zawory bezpieczeństwa zbiorników ładunkowych i przestrzeni
między barierą pierwotną a barierą wtórną, łącznie z systemami bezpieczeństwa i alarmami, są w stanie zadowalającym (Kodeks IGC 83/90/00, rozdz. 5);
.14 sprawdzenie, że węże giętkie do cieczy i oparów są odpowiednie do celów,
do jakich je przewidziano oraz że są zatwierdzonego typu oraz są oznaczone datą próby (Kodeks IGC 83/90/00, rozdz. 5);
.15 sprawdzenie rozmieszczenia urządzeń do kontroli ciśnienia/temperatury ładunku, łącznie z systemem chłodzenia, jeśli jest zainstalowany, i potwierdzenie że wszystkie współpracujące alarmy działają w sposób zadowalający (Kodeks IGC 83/90/00, rozdz. 7);
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.16 sprawdzenie układów rurociągów ładunkowych, bunkrowania, balastowych
i wentylacji, łącznie z odpowietrzeniami i ekranami ochronnymi, na ile jest
to możliwe (Kodeks IGC 83/90/00, rozdz. 8);
.17 sprawdzenie, że zapewniono wystarczającą ilość gazu obojętnego do uzupełniania naturalnych ubytków i że przewidziano środki do kontrolowania
atmosfery w przestrzeniach (Kodeks IGC 83/90/00, rozdz. 9);
.18 sprawdzenie, że zużycie gazu obojętnego nie wzrosło powyżej ilości potrzebnej do uzupełniania normalnych ubytków, poprzez sprawdzenie zapisów zużycia gazu obojętnego (Kodeks IGC 83/90/00, rozdz. 9);
.19 sprawdzenie, że wszelkie systemy osuszania i system oczyszczania przestrzeni między pierwszą i drugą barierą zbiornika oraz przestrzeni ładowni
za pomocą gazu obojętnego działają w sposób zadowalający (Kodeks IGC
83/90/00, rozdz. 9);
.20 sprawdzenie, że wyposażenie elektryczne w pomieszczeniach i strefach zagrożonych gazem jest w dobrym stanie technicznym i jest właściwie
utrzymywane (Kodeks IGC 83/90/00, rozdz. 10);
.21 sprawdzenie rozmieszczenia urządzeń ochrony przeciwpożarowej i gaśniczej oraz próbę urządzeń zdalnego uruchamiania głównej pompy pożarowej (Kodeks IGC 83/90/00, rozdz. 11);
.22 oględziny stałej instalacji gaśniczej w pompowni ładunkowej i sprawdzenie,
czy środki sterowania tą instalacją są wyraźnie oznakowane (Kodeks IGC
83/90/00, rozdz. 11);
.23 oględziny instalacji zraszania wodą, przeznaczonej do schładzania, ochrony
przeciwpożarowej i ochrony załogi i sprawdzenie, czy środki sterowania tą
instalacją są wyraźnie oznakowane (Kodeks IGC 83/90/00, rozdz. 11);
.24 oględziny gaśniczej instalacji proszkowej przeznaczonej dla obszaru ładunkowego i sprawdzenie, czy środki sterowania tą instalacją są wyraźnie
oznakowane (Kodeks IGC 83/90/00, rozdz. 11);
.25 oględziny stałej instalacji gaśniczej przeznaczonej dla przestrzeni zagrożonych gazem i sprawdzenie, czy środki sterowania tą instalacją są wyraźnie
oznakowane (Kodeks IGC 83/90/00, rozdz. 11);
.26 sprawdzenie stanu technicznego ekwipunku strażackiego (Kodeks IGC
83/90/00, rozdz. 11);
.27 oględziny, na ile to jest możliwe, oraz sprawdzenie poprawności działania
urządzeń do mechanicznej wentylacji przestrzeni w obszarze ładunkowym,
do których normalnie wchodzi się podczas operacji przeładunkowych (Kodeks IGC 83/90/00, rozdz. 12);
.28 oględziny i sprawdzenie poprawności działania urządzeń do mechanicznej
wentylacji przestrzeni, do których normalnie się wchodzi, innych niż wymienione w 13.1.2.27 (Kodeks IGC 83/90/00, rozdz. 12);
.29 oględziny i próby, na ile jest to możliwe, wskaźników poziomu cieczy,
kontroli przelewania, manometrów, alarmów wysokiego i, jeśli mają zastosowanie, niskiego ciśnienia oraz wskaźników temperatury dla zbiorników
ładunkowych (Kodeks IGC 83/90/00, rozdz. 13);
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.30 oględziny i, odpowiednio, próby urządzeń do wykrywania gazu (Kodeks
IGC 83/90/00, rozdz. 13);
.31 sprawdzenie, że na statku znajdują się dwa zestawy przenośnych urządzeń do
wykrywania gazu, odpowiednie do rodzaju przewożonego ładunku, oraz odpowiednie przyrządy do pomiaru zawartości tlenu (Kodeks IGC 83/90/00,
rozdz. 13);
.32 sprawdzenie zaopatrzenia w sprzęt ochrony osobistej (Kodeks IGC 83/90/00,
rozdz. 14), a w szczególności sprawdzenie, że:
– dwa kompletne zestawy bezpiecznego wyposażenia, każdy pozwalający
personelowi na wejście i prace w wypełnionych gazem przestrzeniach,
znajdują się na statku i są odpowiednio składowane;
– zapewniono zasilanie sprężonym powietrzem w wymaganej ilości
i sprawdzenie, gdy ma to zastosowanie, rozmieszczenia specjalnych
sprężarek powietrza i instalacji rurociągów niskociśnieniowych;
– zapewniono wyposażenie medyczne pierwszej pomocy, łącznie z noszami i aparatem tlenowym do sztucznego oddychania oraz odtrutki, jeśli takie istnieją, dla produktów, które mają być przewożone;
– zapewniono maski oddechowe i osłony oczu;
– urządzenia do odkażania i przemywania oczu są sprawne;
– skontrolowano, jeśli ma to zastosowanie, środki do ochrony personelu
przed skutkami wydostania się dużej ilości ładunku, poprzez odpowiednio zaprojektowane i wyposażone przestrzenie w obrębie pomieszczeń socjalnych;
.33 sprawdzenie, jeśli ma to zastosowanie, urządzeń umożliwiających użycie ładunku jako paliwa i próbę sprawdzającą, na ile jest to możliwe, że zasilanie
gazem przestrzeni maszynowej jest odcięte, jeśli wentylacja wyciągowa nie
działa właściwie oraz że główny zawór rurociągu paliwa gazowego może
być zdalnie zamykany z przestrzeni maszynowej (Kodeks IGC 83/90/00,
rozdz. 16).
13.2.3 Zakończenie przeglądu rocznego:
.1 jeżeli przegląd zakończył się wynikiem pozytywnym, potwierdzony zostaje
Międzynarodowy certyfikat zdolności do przewozu skroplonych gazów luzem;
.2 jeżeli wynik przeglądu jest niezadowalający, obowiązuje postępowanie
określone w 1.4.8 z Części I – Zasady nadzoru.
13.3

Przegląd pośredni

13.3.1
Sprawdzenie aktualnych certyfikatów i innych dokumentów w zakresie
spełnienia wymagań Międzynarodowego kodeksu budowy i wyposażenia statków
przewożących skroplone gazy luzem obejmuje:
.1 zakres określony w 13.2.1.
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13.3.2
Przegląd pośredni konstrukcji, wyposażenia, armatury, urządzeń i materiałów w zakresie spełnienia wymagań Międzynarodowego kodeksu budowy i wyposażenia statków przewożących skroplone gazy luzem obejmuje:
.1 zakres określony w 13.2.2;
.2 sprawdzenie, tam gdzie ma to zastosowanie, że rurociągi i niezależne
zbiorniki ładunkowe są elektrycznie połączone z kadłubem (Kodeks IGC
83/90/00, rozdz. 10);
.3 ogólne oględziny instalacji elektrycznej kabli w strefach niebezpiecznych,
takich jak pomieszczenia pomp ładunkowych i strefy przyległe do zbiorników ładunkowych, celem wykrycia uszkodzonego wyposażenia, osprzętu
i okablowania. Należy sprawdzić oporność izolacji, a w przypadku gdy
prowadzone są odpowiednie zapisy z badań oporności izolacji, należy
zwrócić uwagę na ostatnie zapisy (Kodeks IGC 83/90/00, rozdz. 10);
.4 sprawdzenie, że zapewniono części zapasowe do wentylatorów mechanicznej wentylacji obszaru ładunkowego (Kodeks IGC 83/90/00, rozdz. 12);
.5 sprawdzenie zadowalającego stanu urządzeń podgrzewających, jeśli takie
są przewidziane dla konstrukcji stalowych.
13.3.3
Zakończenie przeglądu pośredniego:
.1 jeżeli przegląd zakończył się wynikiem pozytywnym, potwierdzony zostaje
Międzynarodowy certyfikat zdolności do przewozu skroplonych gazów luzem;
.2 jeżeli wynik przeglądu jest niezadowalający, obowiązuje postępowanie określone w 1.4.8 z Części I – Zasady nadzoru.
13.4

Przegląd odnowieniowy

13.4.1
Sprawdzenie aktualnych certyfikatów i innych dokumentów w zakresie
spełnienia wymagań Międzynarodowego kodeksu budowy i wyposażenia statków
przewożących skroplone gazy luzem obejmuje:
.1 zakres określony w 13.2.1, z wyłączeniem sprawdzania Międzynarodowego
certyfikatu zdolności do przewozu skroplonych gazów luzem.
13.4.2
Przegląd odnowieniowy konstrukcji, wyposażenia, armatury, urządzeń
i materiałów w zakresie spełnienia wymagań Międzynarodowego kodeksu budowy
i wyposażenia statków przewożących skroplone gazy luzem obejmuje:
.1 zakres określony w 13.3.3;
.2 oględziny izolacji i konstrukcji podpierającej zbiorniki ładunkowe i potwierdzenie, że bariera wtórna pozostaje efektywna (Kodeks IGC 83/90/00,
rozdz. 4).
13.4.3
Zakończenie przeglądu odnowieniowego:
.1 jeżeli przegląd zakończył się wynikiem pozytywnym, wystawiony zostaje
Międzynarodowy certyfikat zdolności do przewozu skroplonych gazów luzem.
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14
14.1

PRZEGLĄDY ZWIĄZANE Z CERTYFIKATEM BEZPIECZEŃSTWA
STATKU PASAŻERSKIEGO (wg rez. A.997(25), A.1020(26))
Przegląd wstępny

14.1.1
Przegląd dokumentacji technicznej kadłuba, urządzeń maszynowych
i wyposażenia statku pasażerskiego obejmuje:
.1 sprawdzenie informacji o stateczności i niezatapialności (SOLAS 74/88/95
praw. II-1/4 do 8, 8-1, 8-2, 8-3, 13 i 16) (SOLAS 06 praw. II-1/8, 8-1, 14 i 18);
.2 sprawdzenie informacji dotyczącej balastowania (SOLAS 74/88 praw. II-1/9)
(SOLAS 06 praw II-1/20);
.3 sprawdzenie dokumentacji określającej: rozmieszczenie grodzi, ich konstrukcję, rozmieszczenie otworów w grodziach, usytuowanie drzwi wodoszczelnych oraz środki sterowania tymi drzwiami (SOLAS 74/88 praw.
II-1/10, 14 i 15) (SOLAS 06 praw. II-1/10, 11, 12 i 13);
.4 sprawdzenie dokumentacji konstrukcyjnej dna podwójnego (SOLAS 74/88
praw. II-1/12) (SOLAS 06 praw. II-1/9);
.5 sprawdzenie dokumentacji określającej rozmieszczenie otworów w poszyciu statku poniżej linii granicznej lub poniżej pokładu grodziowego, jeśli
ma to zastosowanie, konstrukcję drzwi wodoszczelnych, iluminatorów burtowych, pokładów wodoszczelnych, szybów itp. oraz integralność szczelności ponad linią graniczną lub ponad pokładem grodziowym, jeśli ma to
zastosowanie (SOLAS 74/88 praw. II-1/17, 18, 19 i 20) (SOLAS 06 praw.
II-1/15, 16, 16-1 i 17);
.6 sprawdzenie planów instalacji zęzowej (SOLAS 74/88 praw. II-1/21 i 39)
(SOLAS 05 praw. II-1/35-1);
.7 sprawdzenie planu rozmieszczenia wskaźników położenia furt ładunkowych i wykrywania przecieków wody, jeśli jest wymagany (SOLAS 74/88
praw. II-1/23-2) (SOLAS 06 praw. II-1/17-1);
.8 sprawdzenie planów instalacji urządzeń maszynowych (SOLAS 74/88
praw. II-1/26 do 36 i 54);
.9 sprawdzenie planów instalacji elektrycznych (SOLAS 74/88 praw. II-1/39,
40, 41, 42, 44 i 45);
.10 sprawdzenie, jeśli ma to zastosowanie, schematów dodatkowego oświetlenia awaryjnego (SOLAS 74/88 praw. II-1/42-1);
.11 sprawdzenie dokumentacji dotyczącej rozmieszczenia pomp pożarowych,
rurociągów instalacji wodnohydrantowej, hydrantów, węży pożarniczych
i prądownic oraz międzynarodowego łącznika lądowego (SOLAS 74/88
praw. II-1/39 i SOLAS 74/00 praw. II-2/10.2; Kodeks FSS, rozdz. 2 i 12)
(SOLAS 74/88 praw. II-1/39 i praw. II-2/4 i 19);
.12 sprawdzenie wykazu wyposażenia statku w gaśnice i sprzęt strażacki (SOLAS
74/88 praw. II-2/6 i 17);
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.13 sprawdzenie planów dotyczących rozmieszczenia instalacji gaśniczych
i specjalnych rozwiązań w przedziałach maszynowych (SOLAS 74/88 praw.
II-1/39 i praw. II-2/7 i 11);
.14 sprawdzenie planów dotyczących rozmieszczenia instalacji paliwa ciekłego, oleju smarowego i innych olejów łatwo zapalnych (SOLAS 74/00 praw.
II-2/4.2.3) (SOLAS 74/88 praw. II-2/15);
.15 sprawdzenie planów konstrukcyjnej ochrony przeciwpożarowej, łącznie
z drogami ewakuacji (SOLAS 74/00 praw. II-2/4.4.4, 5.2, 5.3, 7.5, 7.8.2,
8.4, 8.5, 9, 10.6, 11, 13, 17, 20; Kodeks FSS, rozdz. 13, punkty 1 i 2) (SOLAS 74/88 praw. II-2/23 do 36);
.16 sprawdzenie planów ochrony pomieszczeń kategorii specjalnej i innych
pomieszczeń ładunkowych (SOLAS 74/88 praw. II-2/37, 38 i 39);
.17 sprawdzenie planów stałej instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru,
alarmu zwoływania załogi i systemu powiadamiania lub innego skutecznego systemu łączności (SOLAS 74/00 praw. II-2/12) (SOLAS 74/88 praw.
II-2/40) (SOLAS 04 praw.II-2/7 i 12);
.18 sprawdzenie dokumentacji określającej specjalne rozwiązania dla statków
przewożących towary niebezpieczne, jeśli ma to zastosowanie, uwzględniających zasilanie wodą, urządzenia i instalacje elektryczne, instalacje wykrywcze pożaru, instalacje pompowania zęz i środki ochrony osobistej
(SOLAS 74/88 praw. II-2/41 i 54);
.19 sprawdzenie planów rozmieszczenia i dostępu do jednostek ratunkowych
i łodzi ratowniczych oraz miejsc zbiórek (SOLAS 74/00 praw. III/11 do 17,
21 i 24);
.20 sprawdzenie dokumentacji dotyczącej jednostek ratunkowych łącznie z ich
wyposażeniem, urządzeniami do wsiadania do jednostek ratunkowych oraz
do ich wodowania i podnoszenia (SOLAS 74/88 praw. III/20 do 24, 36, 38
do 44 i 48);
.21 sprawdzenie dokumentacji dotyczącej łodzi ratowniczych łącznie z ich wyposażeniem, urządzeniami do wsiadania do łodzi ratowniczych oraz do ich
wodowania i podnoszenia (SOLAS 74/88 praw. III/16, 20, 47 i 48);
.22 sprawdzenie dokumentacji dotyczącej wykazu, rozmieszczenia i poprawności wyposażenia statku w radiotelefony VHF do łączności dwukierunkowej
i transpondery radarowe (SOLAS 74/88 praw. III/6);
.23 sprawdzenie dokumentacji dotyczącej wykazu, rozmieszczenia i poprawności wyposażenia statku w rakiety do wzywania pomocy i wyrzutnię linki ratunkowej oraz w środki łączności wewnętrznej i system alarmu ogólnego
(SOLAS 74/88 praw. III/6, 17, 35, 49 i 50);
.24 sprawdzenie dokumentacji dotyczącej wykazu, rozmieszczenia i poprawności
wyposażenia statku w koła ratunkowe (łącznie z tymi wyposażonymi w samoczynnie zapalające się pławki świetlne, samoczynnie uruchamiające się pławki
dymne i pływające linki ratunkowe), pasy ratunkowe, kombinezony ratunkowe
i środki ochrony cieplnej (SOLAS 74/88 praw. III/7, 21 i 31 do 37);
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.25 sprawdzenie planów oświetlenia miejsc zbiórek, miejsc wsiadania do jednostek ratunkowych, korytarzy, klatek schodowych i wyjść awaryjnych zapewniających dostęp do miejsc zbiórek i wsiadania do jednostek ratunkowych, z uwzględnieniem zasilania tego oświetlenia z awaryjnego źródła
energii (SOLAS 74/88 praw. II-1/42 i III/11);
.26 sprawdzenie planów rozmieszczenia i wykazu latarń sygnałowo-pozycyjnych,
znaków sygnałowych oraz akustycznych środków i urządzeń sygnałowych
(COLREG praw. 20 do 24, 27 do 30 i 33);
.27 sprawdzenie dokumentacji określającej rozplanowanie stanowisk roboczych oraz rozmieszczenie urządzeń i systemów nawigacyjnych na mostku
(SOLAS 74/00 praw. V/15);
.28 sprawdzenie dokumentacji określającej wykaz i poprawność wyposażenia
statku w następujące, mające zastosowanie urządzenia nawigacyjne: lampę
do sygnalizacji dziennej, kompas magnetyczny, urządzenie do przekazywania kursu, kompas żyroskopowy, powtarzacze kompasu żyroskopowego, radar(y), system automatycznej identyfikacji (AIS), urządzenie do elektronicznego nakreślania, urządzenie(a) do automatycznego śledzenia lub urządzenie(a) do automatycznego nakreślania radarowego, echosondę, wskaźnik
prędkości i przebytej drogi, wskaźnik położenia steru, wskaźnik liczby obrotów każdej śruby, wskaźnik skoku i rodzaju pracy śrub nastawnych, wskaźnik szybkości zwrotu statku, urządzenie do sterowania wg kursu lub wg profilu (autopilot), odbiornik światowego satelitarnego systemu określania pozycji GNSS, system radionawigacji naziemnej oraz system odbioru i wzmacniania dźwięków, system obrazowania map elektronicznych i informacji nawigacyjnej (ECDIS) oraz jego urządzenie rezerwowe, namiernik optyczny
lub inne urządzenie pozwalające na dokonywanie namiarów w zakresie 360º
oraz środki zapewniające ciągłą korekcję kursu i namiaru magnetycznego
(SOLAS 74/00 praw. V/19);
.29 sprawdzenie dokumentacji określającej poprawność wyposażenia statku
w rejestrator danych z podróży (VDR) (SOLAS 74/00 praw. V/20);
.30 sprawdzenie widzialności z mostka nawigacyjnego (SOLAS 74/00 praw.
V/22);
.30 bis sprawdzenie dokumentacji określającej poprawność wyposażenia statku
w system dalekosiężnej identyfikacji i śledzenia statków (SOLAS 04 praw.
V/19-1);
.31 sprawdzenie dokumentacji określającej wykaz i poprawność wyposażenia
statku w drabinki i urządzenia do przyjęcia pilota na statek (SOLAS 74/00
praw. V/23);
.32 ustalenie obszarów morza deklarowanych do żeglugi, wyposażenia instalowanego w celu spełnienia wymagań funkcjonalnych określonych dla tych
obszarów, metod zapewnienia gotowości eksploatacyjnej urządzeń i spełnienia wymagań dotyczących zasilania z awaryjnego źródła energii, jeśli
jest przewidziane (SOLAS 74/88 praw. II-1/42 i IV/1 do 15);
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.33 ustalenie, jakie wyposażenie radiowe będzie podlegało przeglądowi oraz,
w przypadku gdy zastosowano dublowanie wyposażenia jako metody zapewniającej utrzymanie gotowości eksploatacyjnej urządzeń – ustalenie
wyposażenia podstawowego i dublującego (SOLAS 74/88 praw. IV/15).
(Należy odnotować, czy zainstalowano dodatkowe urządzenia radiowe, nie
wymagane przez SOLAS);
.34 sprawdzenie, czy wyposażenie radiowe spełnia odpowiednie wymagania
techniczne, nie niższe od wymagań określonych przez IMO (SOLAS 74/88
praw. IV/14);
.35 sprawdzenie dokumentacji pod kątem poprawności wyposażenia statku
w urządzenia radiowe i poprawności ich rozmieszczenia, łącznie ze źródłami energii i antenami (SOLAS 74/88 praw. II-1/42, IV/6 i 14);
.36 sprawdzenie dokumentacji pod kątem wyposażenia statku w urządzenia radiowe dla środków i urządzeń ratunkowych (SOLAS 74/88 praw. III/6);
.37 sprawdzenie, jeśli to ma zastosowanie, że wykaz wszystkich ograniczeń
eksploatacyjnych statku pasażerskiego znajduje się na statku i jest stale aktualizowany.
14.1.2
Przegląd kadłuba, urządzeń maszynowych i wyposażenia przeprowadzany w trakcie budowy statku pasażerskiego i po zakończeniu prac instalacyjnych
obejmuje:
.1 oględziny zewnętrzne dna statku, łącznie z poszyciem dna i dziobu, stępki,
stępek przechyłowych, dziobnicy, tylnicy, steru, skrzyni zaworów dennych
oraz korków spustowych (SOLAS 74/88 praw. I/7(b)(i));
.2 sprawdzenie podziału grodziowego, łącznie z zapewnieniem stateczności
statku w stanie uszkodzonym oraz oględziny oznakowania podziałowych
wodnic ładunkowych (SOLAS 74/88 praw. II-1/4 do 8, 13 i 16) (SOLAS 06
praw.II-1/6, 7, 7-1, 7-2, 7-3, 8, 14 i 18);
.3 sprawdzenie systemu balastowego (SOLAS 74/88 praw. II-1/9) (SOLAS 06
praw. II-1/20);
.3 bis sprawdzenie, że wszystkie zbiorniki przeznaczone do balastowania wodą
morską mają uznany system powłok ochronnych, jeśli ma to zastosowanie
(SOLAS 74/00/06 praw. II-1/3-2);
.4 sprawdzenie ustawienia grodzi, ich konstrukcji oraz zamieszczonych w nich
otworów, sprawdzenie, że gródź zderzeniowa jest wodoszczelna aż do pokładu wolnej burty, że rurociągi przechodzące przez gródź zderzeniową są
wyposażone w zawory sterowane z miejsca położonego ponad pokładem
wolnej burty, że w grodzi zderzeniowej nie zamieszczono poniżej linii granicznej drzwi, włazów ani otworów wentylacyjnych lub jakichkolwiek innych otworów, potwierdzenie, że wszystkie inne grodzie podziałowe są wodoszczelne aż do pokładu grodziowego, sprawdzenie konstrukcji i poddanie
próbie pod ciśnieniem drzwi wodoszczelnych (SOLAS 74/88 praw. II-1/10,
14, 15 i 18) (SOLAS 06 praw. II-1/10, 11, 12, 13 i 16);
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.5

sprawdzenie, czy integralność szczelności wodoszczelnych grodzi podziałowych została zachowana w miejscach przejścia przez nie rurociągów,
ścieków pokładowych itp. (SOLAS 74/88 praw. II-1/15) (SOLAS 06 praw.
II-1/13);
.6 sprawdzenie, czy w centralnym pulpicie obsługi na mostku znajduje się
schemat przedstawiający rozmieszczenie wszystkich drzwi wodoszczelnych i zawierający wskaźniki optyczne pokazujące, czy dane drzwi są
otwarte czy zamknięte oraz sprawdzenie, czy drzwi wodoszczelne i ich
system napędu zostały zainstalowane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją (SOLAS 74/88 praw. II-1/15) (SOLAS 06 praw. II-1/13);
.7 przeprowadzenie prób sterowania drzwiami wodoszczelnymi, zarówno
zdalnie z mostka nawigacyjnego w sytuacji alarmowej, jak i lokalnie przy
użyciu mechanizmu ręcznego sterowania (SOLAS 74/88 praw. II-1/15)
(SOLAS 06 praw. II-1/13), w celu stwierdzenia, że:
– drzwi mogą być otwierane i zamykane ręcznie bezpośrednio z obu stron
grodzi;
– drzwi są wyposażone w urządzenia przekazujące na wszystkie stanowiska zdalnego sterowania wskazanie, czy dane drzwi są zamknięte czy
otwarte;
– drzwi są wyposażone w alarm dźwiękowy, różniący się od jakichkolwiek innych alarmów w tym rejonie i, jeśli to ma zastosowanie –
w optyczny sygnał przerywany;
– z każdej strony grodzi zainstalowano dźwignie sterujące, wykonane
w sposób umożliwiający osobom przechodzącym przez otwór drzwiowy utrzymanie obu dźwigni w pozycji otwarcia drzwi, bez możliwości
przypadkowego włączenia mechanizmu zamykającego;
.8 sprawdzenie, czy drzwi wodoszczelne i ich wskaźniki działają prawidłowo
w przypadku uszkodzenia podstawowego i awaryjnego źródła energii elektrycznej (SOLAS 74/88 praw. II-1/15) (SOLAS 06 praw. II-1/13);
.9 sprawdzenie, jeśli ma to zastosowanie, każdych drzwi wodoszczelnych,
które nie muszą być zamykane zdalnie, zainstalowanych w grodziach wodoszczelnych oddzielających ładownie w przestrzeniach międzypokładowych i potwierdzenie, że zamocowano na nich informację o sposobie ich
zamykania (SOLAS 74/88 praw. II-1/15) (SOLAS 06 praw. II-1/13);
.10 sprawdzenie, czy na każdej z płyt zdejmowalnych stosowanych w grodziach, znajdujących się w przedziałach maszynowych, zamocowano informację dotyczącą ich zamykania oraz, jeśli to ma zastosowanie, przeprowadzenie próby działania mechanicznie uruchamianych drzwi wodoszczelnych, traktowanych jako zamiennik płyt zdejmowalnych (SOLAS 74/88
praw. II-1/15) (SOLAS 06 praw. II-1/13);
.11 sprawdzenie, że przewidziano środki do zamykania iluminatorów burtowych i ich pokryw, jak również ścieków pokładowych, wylotów sanitarnych i innych podobnych otworów w poszyciu statku, położonych poniżej
linii granicznej (SOLAS 74/88 praw. II-1/17);
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.11 bis sprawdzenie, że przewidziano środki do zamykania iluminatorów burtowych i ich pokryw, jak również ścieków pokładowych, wylotów sanitarnych i innych podobnych otworów w poszyciu statku, położonych poniżej
pokładu grodziowego (SOLAS 06 praw. II-1/13);
.12 sprawdzenie, czy zawory zamykające zaburtowe dopływy i odpływy wody
do i z mechanizmów w przedziałach maszynowych są łatwo dostępne i wyposażone we wskaźniki otwarcia i zamknięcia (SOLAS 74/88 praw. II-1/17)
(SOLAS 06 praw. II-1/15);
.13 sprawdzenie, czy furty wejściowe, ładunkowe i węglowe położone poniżej
linii granicznej mają skuteczne zamknięcia, a otwory wewnętrzne wyrzutników popiołu lub śmieci posiadają skuteczne pokrywy (SOLAS 74/88
praw. II-1/17);
.13 bis sprawdzenie, czy furty wejściowe, ładunkowe i paliwowe, położone poniżej pokładu grodziowego, mają skuteczne zamknięcia, a otwory wewnętrzne wyrzutników popiołu lub śmieci posiadają skuteczne pokrywy
(SOLAS 06 praw. II-1/13);
.14 sprawdzenie, poprzez polewanie strumieniem wody pod ciśnieniem lub
przez zalanie, wodoszczelności pokładów, szybów, tuneli i kanałów wentylacyjnych (SOLAS 74/88 praw. II-1/19)(SOLAS 06 praw. II-1/16-1);
.15 sprawdzenie sposobu utrzymania integralności szczelności statku ponad linią graniczną (SOLAS 74/88 praw. II-1/20);
.15 bis sprawdzenie sposobu utrzymania integralności szczelności statku ponad
pokładem grodziowym (SOLAS 06 praw. II-1/17, 17-1);
.16 sprawdzenie, że każda pompa zęzowa i instalacja zęzowa, przewidziane
dla każdego przedziału wodoszczelnego, działają w sposób zadowalający
(SOLAS 74/88 praw. II-1/21) (SOLAS 05 praw. II-1/35-1);
.17 sprawdzenie, że instalacja osuszania zamkniętych pomieszczeń ładunkowych usytuowanych na pokładzie wolnej burty działa w sposób zadowalający (SOLAS 74/88 praw. II-1/21) (SOLAS 05 praw. II-1/35-1);
.18 przeprowadzenie próby przechyłów (SOLAS 74/88 praw. II-1/22) (SOLAS
06 praw. II-1/5);
.19 sprawdzenie, jeśli ma to zastosowanie, środków wskazywania stanu (położenia i zabezpieczenia) każdej furty dziobowej i wykrywania następujących przez nie przecieków wody (SOLAS 74/88 praw. II-1/23-2) (SOLAS
06 praw. II-1/17-1);
.19 bis sprawdzenie, że system nadzorowania pomieszczeń kategorii specjalnej
lub pomieszczeń ro-ro, jeśli taki przewidziano, działa w sposób zadowalający (SOLAS 06 praw. II-1/23);
.20 sprawdzenie sposobu zainstalowania i zabezpieczenia mechanizmów, kotłów i innych zbiorników ciśnieniowych wraz z przynależnymi do nich instalacjami rurociągów oraz armaturą w celu stwierdzenia, czy ograniczono
do minimum zagrożenie dla znajdujących się na statku osób, ze zwróceniem szczególnej uwagi na części ruchome, powierzchnie gorące i inne
niebezpieczeństwa (SOLAS 74/88 praw. II-1/26);
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.21 sprawdzenie, że normalna praca urządzeń napędu statku może być utrzymana lub przywrócona nawet wtedy, gdy jeden z ważnych mechanizmów
pomocniczych nie działa (SOLAS 74/88 praw. II-1/26);
.22 sprawdzenie, że przewidziano środki mające na celu przywrócenie działania maszynowni statku ze stanu bezenergetycznego bez pomocy z zewnątrz
(SOLAS 74/88 praw. II-1/26);
.23 sprawdzenie, czy kotły i wszystkie elementy mechanizmów, instalacje parowe, hydrauliczne, pneumatyczne i inne oraz ich armatura, znajdujące się
pod ciśnieniem wewnętrznym, zostały poddane odpowiednim próbom,
łącznie z próbą ciśnieniową (SOLAS 74/88 praw. II-1/26);
.24 sprawdzenie, czy przewidziano środki mające zapewnić, że bezpieczna prędkość statku nie zostanie przekroczona, gdy istnieje ryzyko osiągnięcia przez
mechanizmy nadmiernej prędkości obrotowej (SOLAS 74/88 praw. II-1/27);
.25 sprawdzenie, że tam, gdzie jest to praktycznie wykonalne, zastosowane zostały środki mające zabezpieczyć przed nadmiernym wzrostem ciśnienia
w częściach głównych, pomocniczych i innych mechanizmów znajdujących się pod działaniem ciśnienia wewnętrznego i narażonych na wystąpienie niebezpiecznego wzrostu ciśnienia (SOLAS 74/88 praw. II-1/27);
.26 sprawdzenie, że tam, gdzie jest to wymagane, skrzynie korbowe silników
spalinowych wyposażone są w zawory nadmiarowe i że zawory te zostały
zainstalowane w sposób ograniczający do minimum możliwość spowodowania obrażeń u załogi maszynowni (SOLAS 74/88 praw. II-1/27);
.27 sprawdzenie, czy turbina napędu głównego lub, zależnie od sytuacji, silnik
spalinowy napędu głównego oraz mechanizmy pomocnicze wyposażone są
w automatyczne urządzenie wyłączające na wypadek awarii takich jak zakłócenie dopływu oleju smarowego, mogących szybko doprowadzić do
całkowitego zniszczenia, poważnego uszkodzenia lub wybuchu (SOLAS
74/88 praw. II-1/27);
.28 sprawdzenie i udokumentowanie, że mechanizmy są zdolne do odwrócenia
w wystarczającym czasie kierunku naporu śruby napędowej i zatrzymania
w ten sposób statku na możliwej do przyjęcia odległości, włączając w to
skuteczność wszelkich dodatkowych urządzeń do manewrowania i zatrzymywania statku (SOLAS 74/88 praw. II-1/28);
.29 sprawdzenie, czy główne i rezerwowe urządzenia sterowe są tak skonstruowane, że uszkodzenie jednego z nich nie uniemożliwia działania drugiego
(SOLAS 74/88 praw. II-1/29);
.30 sprawdzenie, odpowiednio, że główne elementy urządzenia sterowego są
w sposób ciągły smarowane lub wyposażone w armaturę do ich smarowania (SOLAS 74/88 praw. II-1/29);
.31 sprawdzenie, czy są zamontowane zawory nadmiarowe na każdym elemencie
układu hydraulicznego urządzenia sterowego, który może być odcięty i w którym może nastąpić wzrost ciśnienia pochodzący od źródła energii lub w wyniku działania sił zewnętrznych oraz że zawory te ustawione są na ciśnienie nie
przekraczające ciśnienia obliczeniowego (SOLAS 74/88 praw. II-1/29);
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.32 sprawdzenie, czy główne urządzenie sterowe jest w stanie sterować statkiem
przy maksymalnej prędkości eksploatacyjnej podczas biegu naprzód i jest
w stanie przestawić ster z wychylenia 35° na jedną burtę do wychylenia 35°
na drugą burtę przy największym zanurzeniu statku, który porusza się naprzód z największą prędkością eksploatacyjną, oraz w tych samych warunkach z wychylenia 35° na jedną burtę do wychylenia 30° na drugą burtę
w czasie nie przekraczającym 28 sekund (SOLAS 74/88 praw. II-1/29);
.33 sprawdzenie, czy rezerwowe urządzenie sterowe jest zdolne do sterowania
statkiem przy prędkości umożliwiającej żeglugę i ma możliwość szybkiego
uruchomienia w sytuacji awaryjnej oraz jest zdolne do przełożenia steru
z wychylenia 15° na jedną burtę do wychylenia 15° na drugą burtę w czasie nie przekraczającym 60 sekund przy największym zanurzeniu statku,
który porusza się naprzód z prędkością równą połowie największej prędkości eksploatacyjnej lub z prędkością 7 węzłów, w zależności od tego, która
z tych wartości jest większa (SOLAS 74/88 praw. II-1/29);
.34 sprawdzenie, że po zaniku zasilania zespołów energetycznych głównego
i rezerwowego urządzenia sterowego następuje ich automatyczny rozruch
z chwilą przywrócenia zasilania oraz że są przystosowane do włączenia ich
do pracy ze stanowiska na mostku nawigacyjnym, a w przypadku uszkodzenia zasilania dowolnego zespołu energetycznego na mostku uruchamiany
jest dźwiękowy i optyczny sygnał alarmowy (SOLAS 74/88 praw. II-1/29);
.35 sprawdzenie, w przypadku gdy główne urządzenie sterowe ma dwa lub
więcej jednakowych zespołów energetycznych, a brak jest rezerwowego
urządzenia sterowego, że możliwe jest zachowanie zdolności sterowania
lub szybkie jej odzyskanie w razie pojedynczego uszkodzenia w układzie
rurociągów urządzenia sterowego lub w jednym z zespołów (SOLAS 74/88
praw. II-1/29);
.36 sprawdzenie, że układ sterowania głównym urządzeniem sterowym działa
poprawnie zarówno z mostka nawigacyjnego, jak i z pomieszczenia maszyny sterowej (SOLAS 74/88 praw. II-1/29);
.37 sprawdzenie, w przypadku gdy główne urządzenie sterowe ma dwa lub więcej jednakowych zespołów energetycznych, a brak jest rezerwowego urządzenia sterowego, że dwa niezależne układy sterowania z mostka nawigacyjnego działają w sposób zadowalający (SOLAS 74/88 praw. II-1/29);
.38 sprawdzenie, że układ sterowania rezerwowym urządzeniem sterowym
z pomieszczenia maszyny sterowej, a jeżeli urządzenie to jest napędzane
mechanicznie, to także z mostka, działa w sposób zadowalający oraz że
układ ten jest niezależny od układu sterowania głównym urządzeniem sterowym (SOLAS 74/88 praw. II-1/29);
.39 sprawdzenie, że każdy układ sterowania głównym i rezerwowym urządzeniem sterowym, którym można kierować z mostka nawigacyjnego, jest zdolny do załączenia go do pracy ze stanowiska na mostku oraz że w pomieszczeniu maszyny sterowej przewidziano środki umożliwiające odłączenie
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układu sterowania, którym można posługiwać się z mostka, od obsługiwanego przez ten układ urządzenia sterowego oraz że w przypadku awarii elektrycznego zasilania układu sterowania na mostku podawany jest dźwiękowy
i optyczny sygnał alarmowy (SOLAS 74/88 praw. II-1/29);
sprawdzenie, czy obwody elektroenergetyczne i układy sterowania urządzeniem sterowym z przynależnymi do nich elementami, kablami i rurociągami są w miarę możliwości maksymalnie oddalone od siebie na całej
swojej długości (SOLAS 74/88 praw. II-1/29);
sprawdzenie, że środki łączności pomiędzy mostkiem i pomieszczeniem
maszyny sterowej działają w sposób zadowalający oraz że – na statku wyposażonym w awaryjne stanowiska sterowe – przewidziano telefon lub inne środki łączności do przekazywania na te stanowiska informacji o kursie
i wizualnych wskazań odczytu kompasu (SOLAS 74/88 praw. II-1/29)
(SOLAS 74/00 praw. V/19);
sprawdzenie, czy kątowe położenie steru jest wskazywane na mostku, niezależnie od systemu sterowania, jeżeli urządzenie sterowe jest napędzane
energią mechaniczną, oraz jest podawane w pomieszczeniu maszyny sterowej (SOLAS 74/88 praw. II-1/29) (SOLAS 74/00 praw. V/19);
sprawdzenie, że urządzenie sterowe z napędem hydraulicznym jest wyposażone w sprawnie działającą sygnalizację alarmową niskiego poziomu płynu
hydraulicznego w każdym zbiorniku; że alarm optyczny i dźwiękowy podawany jest na mostku nawigacyjnym i w przedziale maszynowym oraz że co
najmniej jeden zespół energetyczny łącznie z jego zbiornikiem obiegowym
może być napełniany ze stanowiska w pomieszczeniu maszyny sterowej ze
stałego zbiornika zapasowego (wyposażonego w miernik poziomu) za pośrednictwem stałego układu rurociągów (SOLAS 74/88 praw. II-1/29);
sprawdzenie, że pomieszczenie maszyny sterowej jest łatwo dostępne i, na
ile to praktycznie wykonalne, oddzielone od przedziałów maszynowych
oraz że zapewniony jest bezpieczny roboczy dostęp do maszyny sterowej
i elementów sterowania (SOLAS 74/88 praw. II-1/29);
sprawdzenie, że na mostku nawigacyjnym oraz na stanowisku sterowania
mechanizmami głównymi wskaźniki pracy silników elektrycznych i elektrohydraulicznych urządzeń sterowych działają poprawnie oraz że sygnalizacja alarmowa na stanowisku sterowania mechanizmami głównymi
o przeciążeniu i o braku fazy przy zasilaniu trójfazowym działa poprawnie
(SOLAS 74/88 praw. II-1/30);
sprawdzenie, że mechanizmy główne i pomocnicze ważne dla napędu
i bezpieczeństwa statku wyposażone są w skuteczne środki do ich obsługi
i sterowania (SOLAS 74/88 praw. II-1/31);
sprawdzenie, w przypadku gdy przewidziane jest zdalne sterowanie z mostka nawigacyjnego urządzeniami napędu statku, że zapewnione są środki
umożliwiające takie sterowanie, a tam gdzie to niezbędne, także monitorowanie, zawiadamianie, alarmowanie i inicjowanie działań bezpieczeństwa
(SOLAS 74/00/02 praw. II-1/31);
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.48 sprawdzenie, że urządzenia do sterowania z centrali manewrowo-kontrolnej
głównym i pozostałymi mechanizmami są odpowiednie (SOLAS 74/88
praw. II-1/31);
.49 sprawdzenie, że zapewnione są środki do przejęcia ręcznej kontroli nad automatycznymi układami sterowania oraz że uszkodzenie tych układów nie
uniemożliwia użycia ręcznej kontroli (SOLAS 74/88 praw. II-1/31);
.50 sprawdzenie, że kotły opalane paliwem płynnym i utylizacyjne, nieopalane
wytwornice pary, instalacje parowe i instalacje sprężonego powietrza są
wyposażone w odpowiednie urządzenia bezpieczeństwa (SOLAS 74/88
praw. II-1/32, 33 i 34);
.51 sprawdzenie, że systemy wentylacji przedziałów maszynowych działają
poprawnie (SOLAS 74/88 praw. II-1/35);
.52 sprawdzenie, że środki zastosowane w celu ograniczenia hałasu w przedziałach maszynowych są efektywne (SOLAS 74/88 praw. II-1/36);
.53 sprawdzenie, że telegraf maszynowy, zapewniający wizualne wskazanie
przekazywanych komend i potwierdzeń zarówno w przedziale maszynowym, jak i na mostku nawigacyjnym, działa w sposób zadowalający (SOLAS 74/88, praw. II-1/37);
.54 sprawdzenie, że drugi środek łączności pomiędzy mostkiem nawigacyjnym
a przedziałem maszynowym również działa w sposób zadowalający i że
przewidziano odpowiednie środki łączności mostka i przedziału maszynowego z innymi stanowiskami, z których może się odbywać sterowanie pracą silników (SOLAS 74/88 praw. II-1/37);
.55 sprawdzenie, że alarm dla mechaników jest wyraźnie słyszalny w pomieszczeniach mieszkalnych mechaników (SOLAS 74/88 praw. II-1/38);
.56 sprawdzenie, że zastosowano efektywne środki ostrożności, aby nie dopuścić
do tego, żeby olej, który w wyniku działania ciśnienia może wyciec z każdej
pompy, filtra lub podgrzewacza, wszedł w kontakt z nagrzaną powierzchnią;
.57 sprawdzenie, że przyrządy służące do sprawdzania ilości oleju w zbiorniku
oleju są w dobrym stanie technicznym;
.58 sprawdzenie, że urządzenia zapobiegające nadmiernemu wzrostowi ciśnienia w każdym zbiorniku oleju lub w każdej części instalacji, łącznie z rurociągami zasilającymi, są w dobrym stanie technicznym;
.59 sprawdzenie, że zbiorniki dziobowe nie są przeznaczone do przewozu oleju
napędowego, oleju smarowego i innych olejów łatwopalnych;
.60 sprawdzenie, czy instalacja elektryczna (łącznie z podstawowym źródłem
energii elektrycznej i instalacją oświetlenia) jest wykonana zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją (SOLAS 74/88 praw. II-1/40 i 41);
.61 sprawdzenie, czy przewidziano niezależne, awaryjne źródło energii elektrycznej, wystarczające do prawidłowego zasilania wszystkich niezbędnych urządzeń (SOLAS 74/88 praw. II-1/42);
.62 sprawdzenie, czy urządzenia rozruchowe dla każdego awaryjnego zespołu
prądotwórczego są zadowalające (SOLAS 74/88 praw. II-1/44);
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.63 sprawdzenie, tam, gdzie ma to zastosowanie, rozmieszczenia i przeprowadzenie prób dodatkowego oświetlenia awaryjnego (SOLAS 74/88 praw.
II-1/42-1);
.64 sprawdzenie, że przewidziano środki zapobiegania porażeniom, pożarom
i innym zagrożeniom pochodzącym od elektryczności (SOLAS 74/88 praw.
II-1/54);
.65 sprawdzenie, tam, gdzie to ma zastosowanie, że spełnione są wymagania
dotyczące okresowo bezwachtowych przedziałów maszynowych (SOLAS
74/88 praw. II-1/54);
.66 oględziny pomp pożarowych i rurociągów instalacji wodnohydrantowej
oraz sprawdzenie rozmieszczenia hydrantów, węży pożarniczych, prądownic i międzynarodowego łącznika lądowego, próby działania w celu ustalenia czy każda pompa pożarowa, z awaryjną pompą pożarową włącznie,
może być uruchamiana oddzielnie, tak aby z dwóch różnych hydrantów
umiejscowionych w dowolnej części statku podawane były jednocześnie
dwa prądy wody, przy zachowaniu wymaganego ciśnienia w instalacji
wodnohydrantowej (SOLAS 74/88 praw. II-2/4 i 19);
.67 sprawdzenie rozmieszczenia i poprawności wyposażenia statku w gaśnice
i sprzęt strażacki (SOLAS 74/88 praw. II-2/6 i 17);
.68 sprawdzenie gotowości eksploatacyjnej i utrzymania instalacji gaśniczych
i wyposażenia przeciwpożarowego (SOLAS 74/00 praw. II-2/14) (SOLAS
74/88 praw. II-2/6 i 17);
.69 oględziny stałych instalacji gaśniczych w przedziałach maszynowych
i w pomieszczeniach ładunkowych, sprawdzenie, czy próby przeprowadzone po ich zainstalowaniu zakończone zostały z wynikiem zadowalającym oraz czy środki sterowania nimi zostały wyraźnie oznakowane
(SOLAS 74/88 praw. II-2/7 i 53);
.70 oględziny instalacji gaśniczych i specjalnych rozwiązań w przedziałach
maszynowych i sprawdzenie, na ile jest to praktycznie wykonalne i uzasadnione, poprawności działania urządzeń zdalnego sterowania przeznaczonych do otwierania i zamykania świetlików, wypuszczania dymu, zamykania otworów kominowych i wentylacyjnych, zamykania drzwi z napędem mechanicznym i innych, zatrzymywania wentylatorów obsługujących siłownię i wentylatorów kotłów (nawiewowych, wyciągowych) oraz
zatrzymywania pomp paliwowych i innych pomp tłoczących ciecze łatwopalne (SOLAS 74/88 praw. II-2/7 i 11);
.71 oględziny instalacji paliwa ciekłego, oleju smarowego i innych olejów łatwo
zapalnych oraz sprawdzenie, na ile jest to praktycznie wykonalne
i uzasadnione, poprawności działania urządzeń zdalnego sterowania zamykaniem zaworów umieszczonych na zbiornikach zawierających paliwo ciekłe, olej smarowy i inne oleje łatwo zapalne (SOLAS 74/88 praw. II-2/15);
.72 oględziny instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru oraz sprawdzenie, czy
próby przeprowadzone po ich zainstalowaniu zakończone zostały z wynikiem
zadowalającym (SOLAS 74/88 praw. II-2/11, 12, 13, 14, 36 i 41);
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.73 sprawdzenie, że wszystkie składniki konstrukcyjnej ochrony przeciwpożarowej, uwzględniając konstrukcję, odporność pożarową, zabezpieczenie
klatek schodowych i wind, balkony kabin, otwory w przegrodach klasy
„A” i „B”, instalacje wentylacyjne, okna i iluminatory oraz zastosowane
materiały palne, są zgodne z zatwierdzoną dokumentacją (SOLAS 74/00/04
praw. II-2/4.4.4, 5.2, 5.3, 7.5, 7.8.2, 8.4, 8.5, 9, 10.6, 11, 13, 17, 20 i Kodeks FSS, rozdz. 13, części 1 i 2) (SOLAS 74/88 praw. II-2/23 do 35);
.74 próby drzwi pożarowych obsługiwanych ręcznie i automatycznie oraz urządzeń zamykających otwory w przegrodach klasy „A” i „B (SOLAS 74/88
praw. II-2/30 i 31);
.75 próby urządzeń zamykających główne otwory wlotowe i wylotowe wszystkich systemów wentylacyjnych do usuwania dymu oraz próby wyłączania
wentylacji mechanicznej z miejsca znajdującego się poza obsługiwanym
przez nią pomieszczeniem (SOLAS 74/88 praw. II-2/32);
.76 sprawdzenie, że schody i drabiny rozmieszczone są w sposób zapewniający łatwą drogę ewakuacji ze wszystkich pomieszczeń mieszkalnych pasażerskich i załogowych oraz z pomieszczeń, w których normalnie pracuje
załoga, na pokład, z którego wsiada się do łodzi i tratw ratunkowych
(SOLAS 74/00 praw. II-2/13.7). W szczególności należy sprawdzić, że:
– poniżej pokładu grodziowego przewidziano dwie drogi ewakuacji
z każdego przedziału wodoszczelnego, z których jedna jest niezależna
od drzwi wodoszczelnych;
– powyżej pokładu grodziowego przewidziano dwie drogi ewakuacji
z każdej strefy pionowej lub podobnego pomieszczenia, z których jedna
prowadzi bezpośrednio do klatki schodowej tworzącej pionową drogę
ewakuacji;
– pomieszczenie radiostacji, jeśli istnieje, ma bezpośrednie wyjście na
pokład otwarty lub przewidziano dwie drogi dostępu do tego pomieszczenia lub wyjścia z niego, z których jedną może stanowić iluminator
lub okno o wystarczających rozmiarach;
.77 sprawdzenie, czy drogi ewakuacji ze wszystkich pomieszczeń kategorii
specjalnej spełniają postanowienia zawarte w 14.1.2.76 (SOLAS 74/88
praw. II-2/28);
.78 sprawdzenie, czy w przedziałach maszynowych przewidziano dwie, możliwie
najbardziej od siebie oddalone drogi ewakuacji, prowadzące do pokładów
ewakuacyjnych, z których wsiada się do łodzi lub tratw ratunkowych oraz czy
drogi te posiadają ciągłą osłonę od ognia, jeśli prowadzą z przedziału znajdującego się poniżej pokładu grodziowego (SOLAS 74/88 praw. II-2/28);
.79 oględziny zabezpieczeń przeciwpożarowych w pomieszczeniach kategorii
specjalnej i pomieszczeniach ładunkowych innego rodzaju, sprawdzenie,
na ile to praktycznie wykonalne i uzasadnione, poprawności działania
środków do zamykania wszelkiego rodzaju otworów (SOLAS 74/88 praw.
II-2/37, 38 i 39);
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.80 oględziny i próby, na ile to praktycznie wykonalne i uzasadnione, działania
stałej instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru, alarmu specjalnego oraz
systemu powiadamiania lub innych skutecznych środków łączności (SOLAS
74/88 praw. II-2/40);
.81 sprawdzenie, jeśli ma to zastosowanie, specjalnych rozwiązań dla przewozu towarów niebezpiecznych, łącznie ze sprawdzeniem urządzeń i instalacji elektrycznych, izolacji przegród pożarowych oraz sprawdzenie poprawności wyposażenia statku w ubrania ochronne i gaśnice przenośne i przeprowadzenie prób instalacji doprowadzających wodę, instalacji zęzowej
oraz wszelkich instalacji zraszających (SOLAS 74/88 praw. II-2/41 i 54);
.82 sprawdzenie rozmieszczenia i dostępu do jednostek ratunkowych i łodzi ratowniczych oraz miejsc zbiórek dla pasażerów (SOLAS 74/88 praw. III/11
do 16, 20 i 24);
.83 oględziny każdej jednostki ratunkowej, łącznie z jej wyposażeniem i sprawdzenie, czy wymagana liczba tratw ratunkowych jest wyposażona w transpondery radarowe i czy tratwy te są odpowiednio oznakowane (SOLAS
74/88/00/02 praw. III/20, 21, 26, 33, 34, 36 i 38 do 44);
.84 oględziny urządzeń do wsiadania do każdej jednostki ratunkowej oraz
przeprowadzenie prób wszystkich urządzeń do opuszczania jednostek ratunkowych na wodę, łącznie z próbą przeciążeniową, próbą dla ustalenia
prędkości opuszczania i próbą opuszczania każdej jednostki ratunkowej na
wodę ze statku przy jego najmniejszym zanurzeniu oraz próbą podnoszenia
jednostki ratunkowej (SOLAS 74/88 praw. III/11, 12, 13, 15, 20 i 48);
.85 przeprowadzenie próby przez rozwinięcie 50% morskich systemów ewakuacji (MES) po ich zamontowaniu na statku (Kodeks LSA, część 5.1
i MSC/Circ.809);
.86 oględziny każdej łodzi ratowniczej łącznie z jej wyposażeniem. Sprawdzenie, że pneumatyczne łodzie ratownicze są ustawione w stanie pełnego nadmuchania (SOLAS 74/00/04 praw. III/21 i 26.3; Kodeks LSA, część 5.1
i MSC/Circ.809);
.87 oględziny urządzeń do wsiadania do każdej łodzi ratowniczej i jej podnoszenia oraz próby wszystkich urządzeń do opuszczania i podnoszenia,
łącznie z próbą przeciążeniową, próbą dla ustalenia prędkości opuszczania
i podnoszenia – w celu sprawdzenia czy każda łódź ratownicza może być
opuszczona na wodę i podniesiona ze statku przy jego najmniejszym zanurzeniu (SOLAS 74/88 praw. III/14, 16, 20 i 48);
.88 sprawdzenie poprawności organizacji miejsc zbiórki pasażerów (SOLAS
74/88 praw. III/24);
.89 sprawdzenie, czy silniki wszystkich łodzi ratowniczych i ratunkowych dają
się uruchomić i poprawnie pracują na biegu naprzód i wstecz;
.90 sprawdzenie, czy w pobliżu lub bezpośrednio na jednostkach ratunkowych
i elementach sterujących urządzeń do ich opuszczania na wodę umieszczono wywieszki lub napisy informacyjne i ostrzegawcze (SOLAS 74/88 praw.
III/9);
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.91 sprawdzenie, czy statek jest wyposażony w odpowiednie przenośne radiotelefony VHF do łączności dwukierunkowej i transpondery radarowe i czy są
one właściwie rozmieszczone i przechowywane oraz sprawdzenie działania
tych urządzeń (SOLAS 74/88 praw. III/6);
.92 sprawdzenie, czy statek jest wyposażony w odpowiednie rakiety do wzywania pomocy i wyrzutnię linki ratunkowej i czy są one właściwie przechowywane, sprawdzenie czy statek jest wyposażony w środki łączności
wewnętrznej i czy działają one poprawnie, przeprowadzenie próby instalacji alarmu ogólnego oraz sprawdzenie, czy alarm ogólny jest słyszalny
w pomieszczeniach mieszkalnych, w miejscach pracy załogi i na pokładach
otwartych (SOLAS 74/88 praw. III/6);
.93 sprawdzenie, czy statek jest wyposażony w odpowiednie koła ratunkowe
(łącznie z tymi wyposażonymi w samoczynnie zapalające się pławki
świetlne, samoczynnie uruchamiające się pławki dymne i pływające linki
ratunkowe), pasy ratunkowe, kombinezony ratunkowe i środki ochrony
cieplnej oraz czy wyposażenie to jest właściwie rozmieszczone i przechowywane (SOLAS 74/88 praw. III/7, 21 i 31 do 37);
.94 sprawdzenie oświetlenia miejsc zbiórek i wsiadania do jednostek ratunkowych, korytarzy, klatek schodowych i wyjść awaryjnych zapewniających
dostęp do miejsc zbiórek i wsiadania do jednostek ratunkowych, także
podczas zasilania tego oświetlenia z awaryjnego źródła zasilania (SOLAS
74/88 praw. II-1/42 i III/11);
.95
sprawdzenie, że statek ro-ro pasażerski jest wyposażony w urządzenia
ratownicze (SOLAS 74/00 praw. III/26.4);
.96
sprawdzenie, że statek ro-ro pasażerski jest wyposażony w lądowisko dla
śmigłowca (SOLAS 74/00 praw. III/28);
.97
sprawdzenie, że na mostku zainstalowany jest system wspomagania decyzji kapitana statku pasażerskiego (SOLAS 74/00 praw. III/29);
.98
sprawdzenie kompatybilności elektromagnetycznej wszystkich urządzeń
elektrycznych i elektronicznych zamontowanych na mostku lub w jego
sąsiedztwie (SOLAS 74/00 praw. V/17);
.99
sprawdzenie, czy statek jest wyposażony w wymagane latarnie sygnałowo-nawigacyjne, znaki nawigacyjne oraz akustyczne środki i urządzenia
sygnałowe i czy urządzenia te są właściwie rozmieszczone oraz sprawdzenie tych urządzeń w działaniu, tam, gdzie jest to uzasadnione
(COLREG praw. 20 do 24, 27 do 30 i 33);
.100 sprawdzenie, czy statek jest wyposażony w odpowiednią lampę do sygnalizacji dziennej (SOLAS 74/88 praw. V/11);
.101 sprawdzenie, tam, gdzie jest to uzasadnione, stanu technicznego i poprawności działania następujących, mających zastosowanie urządzeń
nawigacyjnych (SOLAS 74/00 praw. V/19):
– kompasu magnetycznego, łącznie ze sprawdzeniem szafki kompasowej, układu kierującego i kresek indeksowych, płynu kompasowego,
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czytelności i oświetlenia róży kompasowej oraz namiernika optycznego lub innego urządzenia namiarowego (SOLAS 74/00 praw. V/19);
– map nawigacyjnych oraz publikacji nautycznych niezbędnych dla zaplanowanej podróży, że są dostępne i aktualne, a jeśli na statku zamontowano wskaźnik systemu map elektronicznych i informacji nawigacyjnej (ECDIS), sprawdzenie że mapy elektroniczne zostały uaktualnione oraz przewidziano wymagany uaktualniony system rezerwowy (SOLAS 74/00 praw. V/19);
– odbiornika globalnego satelitarnego systemu nawigacyjnego lub systemu radionawigacji naziemnej;
– systemu odbioru i wzmacniania dźwięków, jeżeli mostek nawigacyjny
jest całkowicie zamknięty;
– urządzenia łączności z awaryjnym stanowiskiem sterowym, jeżeli takie istnieje;
– zapasowego kompasu magnetycznego;
– lampy sygnalizacji dziennej;
– echosondy, łącznie ze sprawdzeniem wskaźnika głębokości, jego zakresu, skali pomiaru głębokości i oświetlenia wskaźnika;
– radaru, łącznie ze sprawdzeniem torów i zabezpieczenia falowodów
i kabli, wskaźnika radarowego, tzn. jego oświetlenia, możliwości
prowadzenia nakresów radarowych, poprawności działania wszystkich
elementów regulacyjnych, parametrów funkcjonalnych radaru i możliwości pracy ze zobrazowaniem ruchu rzeczywistego, jeśli jest przewidziana;
– urządzenia do elektronicznego nakreślania (EPA), urządzenia do automatycznego śledzenia (ATA) lub urządzenia do automatycznego
nakreślania radarowego (ARPA), poprzez uruchomienie programu
samotestującego, zależnie od tego, które z nich jest zainstalowane;
– urządzenia do pomiaru prędkości i przebytej drogi;
– urządzenia do przekazywania kursu, dostarczającego informację
o kursie do radaru, urządzeń do nakreślania, systemu automatycznej
identyfikacji i do urządzenia do pomiaru drogi;
– urządzenia do sterowania wg kursu lub wg profilu;
.102 sprawdzenie poprawności zamontowania i przeprowadzenie próby działania oraz rocznego przeglądu rejestratora danych z podróży (VDR) (SOLAS 74/00/04 praw. V/20);
.102 bis sprawdzenie, że na statku znajduje się aktualny raport z testu zgodności
systemu dalekosiężnej identyfikacji i śledzenia statków SOLAS 04 praw.
V/19-1);
.103 sprawdzenie, czy na statku znajduje się Międzynarodowy kod sygnałowy
oraz egzemplarz tomu III Międzynarodowego lotniczego i morskiego poradnika poszukiwania i ratowania (IAMSAR) (SOLAS 74/00 praw. V/21);
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przeprowadzenie, odpowiednio, próby rozwinięcia drabinek pilota lub
próby działania wciągu pilota oraz sprawdzenie stanu technicznego tych
urządzeń (SOLAS 74/00 praw. V/23);

Uwaga:
Podczas przeglądu urządzeń radiowych, łącznie z tymi przewidzianymi dla środków ratunkowych, należy przestrzegać wymagań zawartych w podrozdziale 5.1 niniejszej części Przepisów.

.105
.106

.107

.108

.109

.110

158

sprawdzenie każdej instalacji radiowej w zakresie jej rozmieszczenia,
ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi i oddziaływaniem pola
elektromagnetycznego oraz jej oświetlenia (SOLAS 74/88 praw. IV/6);
sprawdzenie poprawności wyposażenia statku w urządzenia radiowe
z uwzględnieniem zadeklarowanych obszarów morza, w których statek
będzie uprawiał żeglugę i zadeklarowanych metod zapewnienia gotowości eksploatacyjnej tych urządzeń (SOLAS 74/88 praw. III/6, IV/7 do 11,
14 i 15);
sprawdzenie możliwości nadawania alarmów ze statku na brzeg przy pomocy co najmniej dwóch oddzielnych i niezależnych środków, z których
każdy wykorzystuje inną służbę radiokomunikacyjną, z miejsca, z którego
zazwyczaj dowodzi się statkiem (SOLAS 74/88 praw. IV/4, 7 do 11);
sprawdzenie wszystkich anten, obejmujące:
– oględziny wszystkich anten, łącznie z antenami INMARSAT i doprowadzeniami antenowymi, pod kątem poprawności ich zamocowania i braku uszkodzeń;
– sprawdzenie izolacji i zabezpieczeń wszystkich anten;
sprawdzenie rezerwowego źródła energii, obejmujące:
– sprawdzenie, czy pojemność znamionowa rezerwowego źródła energii
jest wystarczająca do zasilania podstawowych i/lub dublujących urządzeń radiowych przez, odpowiednio, 1 lub 6 godzin (SOLAS 74/78
praw. IV/13); oraz
– jeżeli rezerwowym źródłem energii jest bateria lub bateria akumulatorów, sprawdzenie zamocowania i podłączenia baterii, jej stanu naładowania za pomocą pomiaru gęstości elektrolitu lub pomiaru napięcia,
sprawdzenie napięcia i prądu rozładowania baterii przy odłączonym
układzie ładowania baterii i wymaganym maksymalnym obciążeniu rezerwowego źródła energii urządzeniami radiowymi oraz sprawdzenie,
że urządzenia do ładowania baterii są zdolne do ich naładowania
w czasie nie przekraczającym 10 godzin (SOLAS 74/88 praw. IV/13);
sprawdzenie urządzenia radiowego VHF, obejmujące:
– próby działania na kanałach 6, 13 i 16 (SOLAS 74/88 praw. IV/7 i 14);
– pomiary dewiacji częstotliwości nadajnika, jakości linii przesyłowej
i mocy wyjściowej sygnału częstotliwości radiowej SOLAS 74/88
praw. IV/14);
– próby poprawności działania wszystkich elementów sterowania radiotelefonów łącznie ze sprawdzeniem uprzywilejowania wybranych
manipulatorów (SOLAS 74/88 praw. IV/14);
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– próby działania urządzenia przy zasilaniu z podstawowego, awaryjnego,
jeżeli jest, i rezerwowego źródła energii (SOLAS 74/88 praw. IV/13);
– próby poprawności działania elementów sterowania urządzeń VHF lub
przenośnych radiotelefonów VHF przewidzianych do zapewnienia bezpieczeństwa nawigacji (SOLAS 74/88 praw. IV/6);
– próbę poprawności działania urządzenia poprzez nawiązanie łączności ze stacją brzegową lub z innym statkiem;
sprawdzenie urządzenia VHF DSC i odbiornika nasłuchowego pracującego na kanale 70, obejmujące:
– sprawdzenie właściwego zakodowania urządzenia numerem identyfikacyjnym MMSI (SOLAS 74/88 praw. IV/14);
– próbę prawidłowości transmisji poprzez nadanie emisji standardowej
lub próbnej do stacji brzegowej, innego statku, urządzenia dublującego lub specjalnego urządzenia testującego;
– próbę prawidłowości odbioru poprzez odbiór emisji standardowej lub
próbnej ze stacji brzegowej, innego statku, urządzenia dublującego
lub specjalnego urządzenia testującego;
– próbę słyszalności alarmu VHF DSC;
– próby działania urządzenia przy zasilaniu z podstawowego, awaryjnego (jeżeli jest) i rezerwowego źródła energii (SOLAS 74/88 praw.
IV/13);
sprawdzenie urządzenia radiowego MF/HF, obejmujące:
– próby działania urządzenia przy zasilaniu z podstawowego, awaryjnego,
jeżeli jest, i rezerwowego źródła zasilania (SOLAS 74/88 praw. IV/13);
– sprawdzenie strojenia anteny we wszystkich wymaganych pasmach
częstotliwości;
– pomiary dewiacji częstotliwości urządzenia we wszystkich wymaganych pasmach częstotliwości (SOLAS 74/88 praw. IV/14);
– próbę poprawności działania urządzenia poprzez nawiązanie łączności ze stacją brzegową i/lub pomiar jakości linii przesyłowej i mocy
wyjściowej sygnału częstotliwości radiowej;
– sprawdzenie odbiornika nasłuchowego poprzez odbiór kontrolny transmisji ze znanych stacji brzegowych we wszystkich wymaganych pasmach częstotliwości;
– próbę uprzywilejowania w inicjowaniu transmisji alarmów w niebezpieczeństwie z głównego zespołu sterowania, zainstalowanego na mostku
nawigacyjnym, jeżeli zainstalowano dodatkowe zespoły sterowania poza
mostkiem nawigacyjnym (SOLAS 74/88 praw. IV/9 do 11 i 14);
– próbę poprawności działania generatora radiotelefonicznego sygnału
alarmowego na częstotliwości innej niż 2182 kHz;
sprawdzenie radioteleksu HF obejmujące:
– próby działania urządzenia przy zasilaniu z podstawowego, awaryjnego,
jeżeli jest, i rezerwowego źródła zasilania (SOLAS 74/88 praw. IV/13);
159

.114

.115

.116

.117

.118

160

– sprawdzenie właściwego zakodowania urządzenia numerem identyfikacyjnym MMSI;
– sprawdzenie poprawności działania urządzenia poprzez nawiązanie
łączności ze stacją brzegową lub na podstawie ostatniego wydruku
(SOLAS 74/88 praw. 10 i 11);
sprawdzenie urządzenia MF/HF DSC, obejmujące:
– próby działania urządzenia przy zasilaniu z podstawowego, awaryjnego,
jeżeli jest, i rezerwowego źródła zasilania (SOLAS 74/88 praw. IV/13);
– sprawdzenie właściwego zakodowania numerem identyfikacyjnym
MMSI;
– sprawdzenie programu samotestującego;
– próbę poprawności działania poprzez nawiązanie łączności ze stacją
brzegową, jeśli przepisy lokalne na to pozwalają (SOLAS 74/88 praw.
IV/9 do 11);
– sprawdzenie słyszalności alarmu MF/HF DSC;
sprawdzenie odbiornika nasłuchowego DSC dla MF/HF obejmujące:
– sprawdzenie, czy przeszukiwane są tylko częstotliwości alarmowe
i bezpieczeństwa (SOLAS 74/88 praw. IV/9 do 12);
– sprawdzenie, czy w czasie kluczowania nadajników MF/HF utrzymywany jest ciągły nasłuch (SOLAS 74/88 praw. IV/12);
– próbę poprawności działania poprzez odbiór emisji próbnej ze stacji
brzegowej lub z innego statku;
sprawdzenie ziemskiej stacji okrętowej INMARSAT obejmujące:
– próby działania przy zasilaniu z podstawowego, awaryjnego, jeżeli
jest, i rezerwowego źródła zasilania oraz sprawdzenie ciągłości podawania informacji z urządzeń nawigacyjnych, jeżeli jest wymagane,
także po zaniku zasilania z podstawowego i awaryjnego źródła energii (SOLAS 74/88 praw. IV/13 i 14);
– sprawdzenie funkcji alarmowania w niebezpieczeństwie, jeśli to możliwe, przy użyciu odpowiedniego urządzenia testującego (SOLAS
74/88 praw. IV/10, 12 i 14);
– sprawdzenie poprawności działania na podstawie ostatniego wydruku
lub poprzez nawiązanie łączności próbnej;
sprawdzenie odbiornika ostrzeżeń nawigacyjnych i meteorologicznych
NAVTEX (SOLAS 74/88 praw. IV/7, 12 i 14), obejmujące:
– sprawdzenie poprawności działania na podstawie ostatnich wydruków
lub poprzez kontrolę odbieranych wiadomości;
– uruchomienie programu samotestującego, jeśli jest zainstalowany;
sprawdzenie odbiornika rozszerzonego wywołania grupowego EGC (SOLAS 74/88 praw. IV/7 i 14), obejmujące:
– sprawdzenie poprawności działania i zgodności obszaru na podstawie
ostatnich wydruków lub poprzez kontrolę odbieranych wiadomości;
– uruchomienie programu samotestującego, jeżeli jest zainstalowany;
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sprawdzenie, jeśli to ma zastosowanie, odbiornika morskich informacji
bezpieczeństwa MSI za pomocą telegrafii wąskopasmowej NBDP (SOLAS 74/88 praw. IV/7, 12 i 14), obejmujące:
– sprawdzenie poprawności działania na podstawie ostatnich wydruków
lub poprzez kontrolę odbieranych wiadomości;
– uruchomienie programu samotestującego, jeśli jest zainstalowany;
sprawdzenie satelitarnej radiopławy awaryjnej EPIRB 406 MHz (SOLAS
74/88 praw. IV/7 i 14), obejmujące:
– kontrolę miejsca i sposobu zamocowania radiopławy samospływającej;
– oględziny zewnętrzne w celu identyfikacji ewentualnych uszkodzeń
mechanicznych;
– uruchomienie programu samotestującego;
– sprawdzenie, czy na obudowie jest zamieszczony numer identyfikacyjny radiopławy oraz, jeśli to możliwe, jego odkodowanie w celu
sprawdzenia czy jest właściwy;
– sprawdzenie daty ważności baterii;
– sprawdzenie stanu i daty ważności zwalniaka hydrostatycznego, jeżeli
jest zainstalowany;
sprawdzenie radiotelefonów przenośnych VHF do łączności dwukierunkowej ze środkami ratunkowymi (SOLAS 74/88 praw. III/6), obejmujące:
– próbę poprawności działania poprzez nawiązanie łączności na kanale 16
i innym z drugim radiotelefonem przenośnym lub stacjonarnym (SOLAS
74/88, praw. IV/14);
– sprawdzenie urządzenia do ładowania baterii, jeżeli zastosowano baterie akumulatorowe (SOLAS 74/88, praw. IV/14);
– sprawdzenie daty ważności baterii galwanicznej (SOLAS 74/88, praw.
IV/14);
– sprawdzenie, jeśli to ma zastosowanie, radiotelefonów stacjonarnych
zainstalowanych na jednostkach ratunkowych (SOLAS 74/88, praw.
IV/14);
sprawdzenie transponderów radarowych, obejmujące (SOLAS 74/88, praw.
III/6, IV/7 i 14):
– kontrolę miejsca i sposobu zamocowania transponderów;
– kontrolę odzewu na radarze statkowym 9 GHz;
– sprawdzenie daty upływu ważności baterii;
sprawdzenie, czy zestaw przyrządów pomiarowych i części zapasowych
jest odpowiedni dla obszarów morza, w których statek uprawia żeglugę
i dla zadeklarowanych metod zapewnienia gotowości eksploatacyjnej
urządzeń (SOLAS 74/88 praw. IV/15);
sprawdzenie panelu alarmowego zainstalowanego w miejscu dowodzenia statkiem lub, tam gdzie to ma zastosowanie, dodatkowej radiopławy
EPIRB przechowywanej w pobliżu miejsca dowodzenia statkiem (SOLAS 74/88 praw. IV/6);
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sprawdzenie, że informacja o pozycji statku jest wprowadzana nieprzerwanie i automatycznie do wszystkich urządzeń radiowych przewidzianych do
nadawania alarmu o niebezpieczeństwie (SOLAS 74/88, praw. IV/6);
sprawdzenie panelu odbiorczego alarmów zainstalowanego w miejscu
dowodzenia statkiem, jego akustycznych i optycznych wskazań odebranych alarmów (SOLAS 74/88, praw. IV/6);
sprawdzenie typu i poprawności działania urządzenia radiowego pracującego na częstotliwościach lotniczych 121,5 MHz i 123,1 MHz, przewidzianego do dwukierunkowej łączności z samolotami, prowadzonej
z miejsca dowodzenia statkiem na miejscu akcji poszukiwania i ratowania (SOLAS 74/88 praw. IV/7);
sprawdzenie, że numer identyfikacyjny statku jest naniesiony w sposób
trwały (SOLAS 74/02 praw. XI-1/3);
sprawdzenie poprawności zamontowania i przeprowadzenie próby działania oraz rocznego przeglądu systemu automatycznej identyfikacji
(AIS) (SOLAS 74/00/04 praw. V/19).

14.1.3
Sprawdzenie, czy na statku znajdują się wymagane dokumenty dotyczące kadłuba, urządzeń maszynowych i wyposażenia statku pasażerskiego, obejmuje:
.1 sprawdzenie, że na statku jest informacja o stateczności i plany zabezpieczenia niezatapialności (SOLAS 74/88 praw. II-1/22 i 23) (SOLAS 06 praw.
II-1/5-1 i 19);
.2 sprawdzenie, że na statku jest informacja o manewrowości i że jest ona dostępna na mostku nawigacyjnym (SOLAS 74/88 praw. II-1/28);
.2 bis sprawdzenie, że na statku znajdują się udokumentowane procedury postępowania dotyczące zamykania i zabezpieczania otworów w pomieszczeniach kategorii specjalnej i w pomieszczeniach ro-ro (SOLAS 06 praw. II-1/23);
.3 sprawdzenie, że na statku znajdują się na stałe wywieszone plany ochrony
przeciwpożarowej lub że każdy oficer jest zaopatrzony w specjalną broszurę zawierającą taki plan i że duplikat planu lub broszury jest przechowywany w wyraźnie oznaczonej obudowie, zabezpieczonej przed wpływami atmosferycznymi i umieszczonej na zewnątrz nadbudówki, przy wejściach
(SOLAS 74/00 praw. II-2/15.2.4 i 15.3.2) (SOLAS 74/88 praw. II-2/20).
Plan ochrony przeciwpożarowej powinien być sporządzony w języku wymaganym przez Administrację;
.4 sprawdzenie, czy na statku znajdują się plany konserwacji (SOLAS 74/8
praw. II-2/14.2.2 i 14.3);
.5 sprawdzenie, że na statku znajdują się podręczniki treningów i książki bezpieczeństwa pożarowego (SOLAS 74/88 praw. II-2/15.2.3 i 16.2);
.6 sprawdzenie, tam, gdzie to uzasadnione, że na statku znajduje się dokument
zgodności z wymaganiami specjalnymi dla statków przewożących towary
niebezpieczne (SOLAS 74/00 praw. II-2/19.4) (SOLAS 74/88 praw. II-2/41
i 54(3));
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sprawdzenie, że dla każdej osoby znajdującej się na statku przewidziano instrukcję postępowania w przypadku alarmu, że rozkłady alarmowe są wywieszone w widocznych miejscach na statku i że dokumenty te są sporządzone w języku zrozumiałym dla przewożonych osób (SOLAS 74/00 praw.
III/8 i 53);
sprawdzenie, że na statku znajduje się podręcznik szkoleniowy dotyczący
znajdujących się na statku środków ratunkowych i że jest on sporządzony
w języku roboczym załogi )(SOLAS 74/00/04 praw. III/35);
sprawdzenie, że na statku znajduje się wykaz czynności i instrukcje przeprowadzania na statku konserwacji i napraw systemu MES, jeśli jest przewidziany, oraz środków ratunkowych (SOLAS 74/00 praw. III/36);
sprawdzenie, że na statku są dostępne: tabela lub krzywa pozostałej dewiacji kompasu magnetycznego, a obok radaru – wykres sektorów zacienionych (SOLAS 74/00 praw. V/19);
sprawdzenie, czy na statku znajdują się instrukcje obsługi i, jeśli to ma zastosowanie, instrukcje konserwacji dla wszystkich urządzeń nawigacyjnych
(SOLAS 74/00 praw. V/16 i 19);
sprawdzenie, czy na statku są dostępne i uaktualnione mapy i wydawnictwa
nautyczne potrzebne dla zamierzonej podróży (SOLAS 74/00 praw. V/19
i 27);
sprawdzenie, czy na mostku przechowywany jest Międzynarodowy kod sygnałowy (SOLAS 74/88 praw. V/21);
sprawdzenie, że na statku znajduje się wykaz ograniczeń eksploatacyjnych
(SOLAS 74/00 praw. V/30);
sprawdzenie tablicy sygnałów wzywania pomocy przez statki, samoloty lub
ludzi w niebezpieczeństwie (SOLAS 74/00 praw. V/29);
sprawdzenie, czy na statku znajdują się instrukcje obsługi wszystkich urządzeń radiowych (SOLAS 74/88 praw. IV/15);
sprawdzenie, czy na statku znajdują się instrukcje serwisowe wszystkich
urządzeń radiowych, gdy zadeklarowano utrzymanie gotowości eksploatacyjnej urządzeń w morzu (SOLAS 74/88 praw. IV/15);
sprawdzenie ważności licencji radiowej wydanej przez Administrację państwa bandery (ITU RR Art. 24);
sprawdzenie certyfikatów radiooperatorów upoważnionych do obsługi
urządzeń GMDSS (ITU RR Art. 55);
sprawdzenie emisji radiopławy w paśmie 406 MHz, jej zakodowania i danych
rejestrowych, bez aktywacji sygnałem alarmowym systemu satelitarnego;
sprawdzenie Dziennika radiowego (SOLAS 74/88, tekst obowiązujący przed
1 lutego 1992, praw. IV/19 oraz ITU RR App.11);
sprawdzenie, czy na statku znajdują się aktualne publikacje ITU (ITU RR
App. 11);
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.23 sprawdzenie, że radiopława EPIRB była poddawana przeglądowi w odstępach nie przekraczających 5 lat, przeprowadzanemu na lądzie przez firmę
serwisową uznaną przez producenta;
.24 sprawdzenie, jeśli to możliwe, emisji radiopławy na częstotliwości naprowadzania 121,5 MHz, jej danych rejestrowych i zakodowania, bez nadawania sygnału niebezpieczeństwa;
.25 sprawdzenie, że na statku jest przechowywany Zapis historii statku (SOLAS
74/02 praw. XI-1/5);
.26 sprawdzenie, czy na statku prowadzone są zapisy czynności nawigacyjnych
i czy składane są raporty dzienne (SOLAS 74/00/03 praw. V/28);
.27 sprawdzenie, czy na statku przechowywana jest kopia raportu z rocznego
przeglądu systemu automatycznej identyfikacji danych (AIS), wydanego
przez firmę serwisową ds. radiowych uznaną przez PRS;
.28 sprawdzenie, czy na statku przechowywana jest kopia Certyfikatu zgodności
i kopia raportu z rocznego przeglądu rejestratora danych z podróży (VDR),
wydawanych co roku przez firmę autoryzowaną przez producenta.
14.1.4
Zakończenie przeglądu wstępnego:
.1 jeżeli przegląd zakończył się wynikiem pozytywnym, wystawiony zostaje
Certyfikat bezpieczeństwa statku pasażerskiego i związany z nim Wykaz
wyposażenia (Form P).
14.2

Przegląd odnowieniowy

14.2.1
Przegląd certyfikatów i innych dokumentów znajdujących się na statku
obejmuje:
.1 sprawdzenie daty ważności Międzynarodowego świadectwa wolnej burty
lub Międzynarodowego świadectwa zwolnienia od wymagań wolnej burty;
.2 sprawdzenie ważności Certyfikatu zarządzania bezpieczeństwem (SMC)
i sprawdzenie, że egzemplarz Dokumentu zgodności (DOC) znajduje się na
statku;
.2 bis sprawdzenie daty ważności Międzynarodowego certyfikatu ochrony statku;
.3 sprawdzenie daty ważności Międzynarodowego świadectwa o zapobieganiu zanieczyszczaniu olejami;
.4 sprawdzenie Świadectwa klasy, jeśli statek jest klasyfikowany przez instytucję klasyfikacyjną;
.5 sprawdzenie, jeżeli ma to zastosowanie, ważności Międzynarodowego
świadectwa o zapobieganiu zanieczyszczaniu przez statki przewożące luzem szkodliwe substancje ciekłe;
.6 sprawdzenie, jeżeli ma to zastosowanie, ważności Międzynarodowego
świadectwa o zapobieganiu zanieczyszczaniu ściekami fekalnymi;
.7 sprawdzenie, jeżeli ma to zastosowanie, ważności Międzynarodowego
świadectwa o zapobieganiu zanieczyszczaniu powietrza;
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.8

sprawdzenie, czy skład załogi statku jest zgodny z Dokumentem bezpiecznej obsługi statku (SOLAS 74/88 praw. V/13(b));
.9 sprawdzenie, czy kapitan, oficerowie i marynarze posiadają certyfikaty
wymagane przez Konwencję STCW;
.10 sprawdzenie, czy zainstalowano nowe wyposażenie, a jeśli tak, sprawdzenie,
czy zostało ono uprzednio uznane i czy zapisy o wszelkich zmianach znajdują się w odpowiednim certyfikacie lub świadectwie;
.11 sprawdzenie, że rutynowe przeglądy kotłów i innych zbiorników ciśnieniowych, określone przez Administrację, zostały przeprowadzone w wymaganym zakresie, a urządzenia bezpieczeństwa takie, jak zawory bezpieczeństwa na kotłach, zostały poddane próbom;
.12 sprawdzenie, czy kadłub i urządzenia maszynowe były poddawane przeglądom zgodnie z planem nadzoru stałego, zatwierdzonym przez Administrację lub PRS;
.13 sprawdzenie, że fakt otwarcia i zamknięcia iluminatorów burtowych
umiejscowionych poniżej linii granicznej jest odnotowywany w dzienniku
okrętowym (SOLAS 74/88 praw. II-1/17);
.13 bis sprawdzenie, że fakt otwarcia i zamknięcia iluminatorów burtowych umiejscowionych poniżej pokładu grodziowego jest odnotowywany w dzienniku
okrętowym (SOLAS 06 praw. II-1/13, 22);
.14 sprawdzenie, że w dzienniku okrętowym odnotowany jest fakt zamknięcia
drzwi ładunkowych przed wyjściem statku w morze oraz fakt każdego
otwarcia i zamknięcia poszczególnych drzwi ładunkowych dla celów eksploatacyjnych lub dla zaokrętowania lub wyokrętowania pasażerów, gdy statek był w morzu (SOLAS 74/88 praw. II-1/20-1) (SOLAS 06 praw. II-1/22);
.15 sprawdzenie, że na statku są dostępne informacja o stateczności i plany zabezpieczenia niezatapialności (SOLAS 74/88 praw. II-1/22 i 23) (SOLAS 06
praw. II-1/5-1 i 19);
.16 sprawdzenie na podstawie zapisów zamieszczonych w dzienniku okrętowym, że otwory, które mają być zamknięte w czasie podróży, są zamykane
przed wyjściem statku w morze i że przeprowadzane są wymagane ćwiczenia i inspekcje drzwi wodoszczelnych (SOLAS 74/88 praw. II-1/24 i 25)
(SOLAS 06 praw. II-1/21 i 22);
.16 bis sprawdzenie, że na statku dostępne są udokumentowane procedury postępowania dotyczące zamykania i zabezpieczania otworów w pomieszczeniach kategorii specjalnej i w pomieszczeniach ro-ro (SOLAS 06 praw.
II-1/23);
.17 sprawdzenie, że na statku jest informacja o manewrowości i że jest ona dostępna na mostku nawigacyjnym (SOLAS 74/88 praw. II-1/28);
.18 sprawdzenie, że na statku znajdują się na stałe wywieszone plany ochrony
przeciwpożarowej lub dostępna jest specjalna broszura zawierająca taki
plan i że duplikat planu lub broszury jest przechowywany w wyraźnie
oznaczonej obudowie, zabezpieczonej przed wpływami atmosferycznymi
i umieszczonej na zewnątrz nadbudówki, przy wejściach;
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.19 sprawdzenie, czy na statku znajdują się plany konserwacji (SOLAS 74/00
praw. II-2/14.2.2 i 14.3);
.20 sprawdzenie, że na statku znajdują się podręczniki treningów i książki
bezpieczeństwa pożarowego (SOLAS 74/00 praw. II-2/15.2.3 i 16.2);
.21 sprawdzenie, czy od ostatniego przeglądu nie było na statku pożaru wymagającego użycia stałych instalacji gaśniczych lub gaśnic przenośnych oraz
sprawdzenie zapisów w dzienniku okrętowym;
.22 sprawdzenie, jeśli to ma zastosowanie, czy na statku znajduje się dokument
zgodności z wymaganiami specjalnymi dotyczącymi przewozu ładunków niebezpiecznych (SOLAS 74/00 praw. II-2/19.4) (SOLAS 74/88 praw. II-2/54(3));
.23 sprawdzenie, jeśli to ma zastosowanie, że na statku znajduje się specjalny
wykaz ładunków niebezpiecznych, manifest okrętowy lub szczegółowy
plan załadowania dla przewozu ładunków niebezpiecznych (SOLAS 74/88
praw. VII/5);
.24 sprawdzenie, że dla każdej osoby znajdującej się na statku przewidziano
instrukcję postępowania w przypadku alarmu, że rozkłady alarmowe są
wywieszone w widocznych miejscach na statku i że dokumenty te są sporządzone w języku zrozumiałym dla przewożonych osób (SOLAS 74/00
praw. III/8 i 37);
.25 sprawdzenie, czy w dzienniku okrętowym dokonywane są stosowne zapisy
(SOLAS 74/00 praw. III/19 i 20), a w szczególności odnośnie:
– daty przeprowadzenia ostatniego alarmu w pełnym zakresie dla załogi
i pasażerów, ćwiczeń opuszczania statku i ćwiczeń pożarowych;
– sprawdzania w czasie ćwiczeń wyposażenia łodzi ratunkowych i stwierdzenia, że jest kompletne;
– ostatniego wychylenia łodzi ratunkowych za burtę bez ich opuszczania
na wodę oraz ostatniego opuszczenia każdej z nich na wodę;
– ćwiczeń członków załogi przeprowadzonych na statku;
.26 sprawdzenie, że na statku są dostępne podręcznik i materiały szkoleniowe
dotyczące środków i urządzeń ratunkowych i że są one sporządzone w języku roboczym załogi (SOLAS 74/00/04 praw. III/35);
.27 sprawdzenie, że na statku są dostępne instrukcje przeprowadzania konserwacji środków i urządzeń ratunkowych (SOLAS 74/00 praw. III/36);
.28 sprawdzenie, na podstawie zapisów w dzienniku okrętowym, że przeprowadzone były próby urządzenia sterowego i ćwiczenia awaryjnego sterowania (SOLAS 74/00 praw. V/26);
.29 sprawdzenie, że na statku są dostępne tabela lub krzywa pozostałej dewiacji kompasu magnetycznego, a obok radaru – wykres sektorów zacienionych (SOLAS 74/00 praw. V/19);
.30 sprawdzenie, czy na statku znajdują się instrukcje obsługi i, jeśli to ma zastosowanie, instrukcje konserwacji dla wszystkich urządzeń nawigacyjnych (SOLAS 74/00 praw. V/16);
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.31 sprawdzenie, czy na statku są dostępne uaktualnione mapy i wydawnictwa
nautyczne potrzebne do odbycia zamierzonej podróży (SOLAS 74/00 praw.
V/27);
.32 sprawdzenie, czy książka dewiacji kompasu magnetycznego jest odpowiednio aktualizowana (SOLAS 74/00 praw. V/19);
.33 sprawdzenie, czy na statku jest przechowywany wykaz ograniczeń eksploatacyjnych (SOLAS 74/00 praw. V/30);
.34 sprawdzenie tablicy sygnałów wzywania pomocy przez statki, samoloty
lub ludzi w niebezpieczeństwie (SOLAS 74/00 praw. V/29);
.35 sprawdzenie zakresu określonego w 14.1.3.11 do 14.1.3.16;
.36 sprawdzenie, czy w okresie od czasu ostatniego przeglądu prowadzono zapisy w Dzienniku radiowym zgodnie z wymaganiami Administracji państwa
bandery i Regulaminu radiokomunikacyjnego (SOLAS 74/88 praw. IV/17);
.37 sprawdzenie zapisu potwierdzającego przeprowadzanie pomiaru pojemności
rezerwowej baterii akumulatorów radiowych, dokonanego podczas postoju
w porcie w okresie ostatnich 12 miesięcy (SOLAS 74/88 praw. IV/13);
.38 sprawdzenie, jeśli ma to zastosowanie, że na statku jest przechowywany
i aktualizowany wykaz ograniczeń eksploatacyjnych dla statku pasażerskiego;
.39 sprawdzenie, że na statku jest przechowywany Zapis historii statku (SOLAS
74/02 praw. XI-1/5);
.40 sprawdzenie, czy został przeprowadzony roczny przegląd satelitarnej radiopławy awaryjnej EPIRB oraz, jeśli ma to zastosowanie, czy został przeprowadzony przegląd radiopławy na lądzie w siedzibie firmy serwisowej,
w odstępach czasu nie przekraczających 5 lat (SOLAS 74/04 praw. IV/15);
.41 sprawdzenie, czy na statku prowadzone były zapisy czynności nawigacyjnych i czy składane były raporty dzienne (SOLAS 74/00/03 praw. V/28);
.42 sprawdzenie, czy na statku przechowywane jest Międzynarodowe świadectwo systemu przeciwporostowego, wówczas gdy ma to zastosowanie (AFS
2001, Aneks 4, praw. 2);
.43 sprawdzenie, czy na statku przechowywana jest kopia raportu z rocznego
przeglądu systemu automatycznej identyfikacji danych (AIS), wydanego
przez firmę serwisową ds. radiowych uznaną przez PRS;
.44 sprawdzenie, czy na statku przechowywana jest kopia Certyfikatu zgodności
i kopia raportu z rocznego przeglądu rejestratora danych z podróży (VDR),
wydawanych co roku przez firmę autoryzowaną przez producenta;
14.2.2
Przegląd odnowieniowy kadłuba, urządzeń maszynowych i wyposażenia
statku pasażerskiego obejmuje:
.1 oględziny zewnętrzne dna statku, łącznie z poszyciem dna i dziobu, stępki,
stępek przechyłowych, dziobnicy, tylnicy, steru, skrzyni zaworów dennych
oraz korków spustowych, odnotowanie luzu pomierzonego w łożyskach steru, sprawdzenie uszczelnień śruby i wału śrubowego, o ile dokonanie takiego
pomiaru jest wykonalne, oraz odnotowanie luzu pomierzonego w wałach
śrubowych (SOLAS 74/88 praw. I/7(b)(ii));
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sprawdzenie rozwiązań dla zapewnienia niezatapialności, łącznie z zapewnieniem stateczności statku w stanie uszkodzonym oraz podziałowych
wodnic ładunkowych (SOLAS 74/88 praw. II-1/4 do 8, 13 i 16) (SOLAS 06
praw. II-1/8, 14 i 18);
sprawdzenie systemu balastowego (SOLAS 74/88 praw. II-1/9) (SOLAS 06
praw. II-1/20);
bis sprawdzenie, że wszystkie zbiorniki przeznaczone do balastowania wodą
morską mają powłoki ochronne zgodne z rezolucją MSC.215(82), jeśli ma
to zastosowanie (SOLAS 74/00/06 praw.II-1/3-2);
ter potwierdzenie, jeśli to ma zastosowanie, że utrzymanie powłok ochronnych zostało włączone do ogólnego systemu utrzymania statku (SOLAS
74/00/06 praw. II-1/3-2);
oględziny grodzi zderzeniowej i innych grodzi wodoszczelnych przewidzianych dla zapewnienia niezatapialności (SOLAS 74/88 praw. II-1/10, 14,
15 i 18) (SOLAS 06 praw. II-1/10, 11, 12, 13 i 16);
sprawdzenie, czy integralność szczelności wodoszczelnych grodzi podziałowych została zachowana w miejscach, gdzie przechodzą przez nie rurociągi,
ścieki pokładowe itp. (SOLAS 74/88 praw. II-1/15) (SOLAS 06 praw. II-1/13);
sprawdzenie, czy w centralnym pulpicie obsługi na mostku znajduje się
schemat przedstawiający rozmieszczenie wszystkich drzwi wodoszczelnych
i zawierający wskaźniki optyczne pokazujące, czy dane drzwi są otwarte, czy
zamknięte (SOLAS 74/88 praw. II-1/15) (SOLAS 06 praw. II-1/13);
przeprowadzenie prób sterowania drzwiami wodoszczelnymi, zarówno zdalnie z mostka nawigacyjnego w sytuacji alarmowej, jak i lokalnie przy użyciu
mechanizmu sterowania ręcznego (SOLAS 74/88 praw. II-1/15) (SOLAS 06
praw II-1/13), w celu stwierdzenia, że:
– drzwi mogą być otwierane i zamykane ręcznie bezpośrednio z obu stron
grodzi;
– drzwi są wyposażone w urządzenia przekazujące na wszystkie stanowiska zdalnego sterowania wskazanie czy dane drzwi są zamknięte, czy
otwarte;
– drzwi są wyposażone w alarm dźwiękowy różniący się od jakichkolwiek innych alarmów w tym rejonie i, jeśli to ma zastosowanie –
w optyczny sygnał przerywany;
– z każdej strony grodzi zainstalowano dźwignie sterujące, wykonane
w sposób umożliwiający osobom przechodzącym przez otwór drzwiowy utrzymanie obu dźwigni w pozycji otwarcia drzwi, bez możliwości
przypadkowego włączenia mechanizmu zamykającego;
sprawdzenie, czy możliwe jest sterowanie drzwiami wodoszczelnymi
w przypadku uszkodzenia podstawowego i awaryjnego źródła energii elektrycznej i że działają wówczas ich wskaźniki (SOLAS 74/88 praw. II-1/15)
(SOLAS 06 praw II-1/13);

.9

sprawdzenie, jeśli ma to zastosowanie, każdych drzwi wodoszczelnych,
które nie muszą być zamykane zdalnie, zainstalowanych w grodziach wodoszczelnych oddzielających ładownie w przestrzeniach międzypokładowych i potwierdzenie, że zamocowano na nich informację o sposobie ich
zamykania (SOLAS 74/88 praw. II-1/15) (SOLAS 06 praw II-1/13);
.10 sprawdzenie, czy na każdej z płyt zdejmowalnych stosowanych w grodziach wodoszczelnych, znajdujących się w przedziałach maszynowych,
zamocowano informację dotyczącą ich zamykania oraz, jeśli to ma zastosowanie, przeprowadzenie próby działania mechanicznie uruchamianych
drzwi wodoszczelnych, traktowanych jako zamiennik płyt zdejmowalnych
(SOLAS 74/88 praw. II-1/15) (SOLAS 06 praw II-1/13);
.11 sprawdzenie, że przewidziano środki do zamykania iluminatorów burtowych i ich pokryw, jak również ścieków pokładowych, wylotów sanitarnych i innych podobnych otworów w poszyciu statku, położonych poniżej
linii granicznej (SOLAS 74/88 praw. II-1/17);
.11 bis sprawdzenie, że przewidziano środki do zamykania iluminatorów burtowych i ich pokryw, jak również ścieków pokładowych, wylotów sanitarnych i innych podobnych otworów w poszyciu statku położonych poniżej
pokładu grodziowego (SOLAS 06 praw. II-1/15);
.12 sprawdzenie, czy zawory zamykające dopływ i odpływ wody do i z mechanizmów w przedziałach maszynowych są łatwo dostępne i wyposażone we
wskaźniki otwarcia i zamknięcia (SOLAS 74/88 praw. II-1/17) (SOLAS 06
praw. II-1/15);
.13 sprawdzenie, czy furty wejściowe, ładunkowe i węglowe położone poniżej linii granicznej mogą być skutecznie zamknięte, a wloty do wyrzutników popiołu lub śmieci posiadają skuteczne pokrywy (SOLAS 74/88 praw. II-1/17);
.13 bis sprawdzenie, czy furty wejściowe, ładunkowe i paliwowe położone poniżej pokładu grodziowego mogą być skutecznie zamknięte, a wloty do
wyrzutników popiołu lub śmieci posiadają skuteczne pokrywy (SOLAS 06
praw. II-1/15);
.14 sprawdzenie sposobu utrzymania integralności szczelności statku ponad linią graniczną lub ponad pokładem grodziowym, jeśli ma to zastosowanie
(SOLAS 74/88 praw. II-1/20) (SOLAS 06 praw. II-1/17);
.15 sprawdzenie, że każda pompa zęzowa i instalacja zęzowa, przewidziane dla
każdego przedziału wodoszczelnego, działają w sposób zadowalający (SOLAS
74/88 praw. II-1/21) (SOLAS 05 praw. II-1/35-1);
.16 sprawdzenie, że instalacja osuszania zamkniętych przestrzeni ładunkowych
usytuowanych na pokładzie wolnej burty działa w sposób zadowalający
(SOLAS 74/88 praw. II-1/21) (SOLAS 06 praw. II-1/35-1);
.17 sprawdzenie, jeśli ma to zastosowanie, środków wskazywania stanu (położenia i zabezpieczenia) każdej furty dziobowej i wykrywania następujących
przez nie przecieków wody (SOLAS 74/88 praw. II-1/23-2);
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.17 bis sprawdzenie, że system nadzorowania pomieszczeń kategorii specjalnej
lub pomieszczeń ro-ro, jeśli takie przewidziano, działa w sposób zadowalający (SOLAS 06 praw. II-1/23);
.18 sprawdzenie sposobu zainstalowania i zabezpieczenia mechanizmów, kotłów i innych zbiorników ciśnieniowych wraz z przynależnymi do nich instalacjami rurociągów oraz armaturą, w celu stwierdzenia, czy ograniczono
do minimum zagrożenie dla znajdujących się na statku osób, ze zwróceniem szczególnej uwagi na części ruchome, powierzchnie gorące i inne
niebezpieczeństwa (SOLAS 74/88 praw. II-1/26);
.19 sprawdzenie, że normalna praca urządzeń napędu statku może być utrzymana lub przywrócona nawet wtedy, gdy jeden z ważnych mechanizmów
pomocniczych nie działa (SOLAS 74/88 praw. II-1/26);
.20 sprawdzenie, że przewidziano środki mające na celu przywrócenie działania maszynowni statku ze stanu bezenergetycznego bez pomocy z zewnątrz
(SOLAS 74/88 praw. II-1/26);
.21 sprawdzenie, że tam, gdzie jest to praktycznie wykonalne, zastosowane zostały
środki mające zabezpieczyć przed nadmiernym wzrostem ciśnienia w częściach mechanizmów głównych, pomocniczych i innych mechanizmów znajdujących się pod działaniem ciśnienia wewnętrznego i narażonych na wystąpienie niebezpiecznego wzrostu ciśnienia (SOLAS 74/88 praw. II-1/27);
.22 sprawdzenie, że tam, gdzie jest to wymagane, skrzynie korbowe silników
spalinowych wyposażone są w zawory nadmiarowe i że zawory te zostały
zainstalowane w sposób ograniczający do minimum możliwość spowodowania obrażeń u załogi maszynowni (SOLAS 74/88 praw. II-1/27);
.23 sprawdzenie, czy automatyczne urządzenia wyłączające zainstalowane na
turbinach napędu głównego oraz, jeśli ma to zastosowanie, na silnikach
spalinowych napędu głównego i na mechanizmach pomocniczych są
utrzymane w dobrym stanie technicznym (SOLAS 74/88 praw. II-1/27);
.24 sprawdzenie, na ile to praktycznie wykonalne, że mechanizmy są zdolne do
odwrócenia w wystarczającym czasie kierunku naporu śruby napędowej,
włączając w to skuteczność wszelkich dodatkowych urządzeń do manewrowania lub zatrzymania statku (SOLAS 74/88 praw. II-1/28);
.25 sprawdzenie, że główne i rezerwowe urządzenia sterowe są utrzymywane
we właściwy sposób i tak skonstruowane, że uszkodzenie jednego z nich
nie powoduje unieruchomienia drugiego oraz że rezerwowe urządzenie sterowe może być szybko uruchomione w sytuacji awaryjnej (SOLAS 74/88
praw. II-1/29);
.26 sprawdzenie, odpowiednio, że główne elementy urządzenia sterowego są
w sposób ciągły smarowane lub wyposażone w armaturę do ich smarowania (SOLAS 74/88 praw. II-1/29);
.27 sprawdzenie, czy zawory nadmiarowe zainstalowane na każdym elemencie
układu hydraulicznego urządzenia sterowego, który może być odcięty
i w którym może nastąpić wzrost ciśnienia pochodzący od źródła energii
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lub w wyniku działania sił zewnętrznych, są konserwowane oraz ustawione
na ciśnienie nie przekraczające ciśnienia obliczeniowego (SOLAS 74/88
praw. II-1/29);
sprawdzenie, że po zaniku zasilania zespołów energetycznych głównego
i rezerwowego urządzenia sterowego następuje ich automatyczny rozruch
z chwilą przywrócenia zasilania oraz że są przystosowane do włączenia ich
do pracy ze stanowiska na mostku, a w przypadku uszkodzenia zasilania
dowolnego zespołu energetycznego, na mostku uruchamiany jest dźwiękowy i optyczny sygnał alarmowy (SOLAS 74/88 praw. II-1/29);
sprawdzenie, że układ sterowania głównym urządzeniem sterowym działa
poprawnie zarówno z mostka, jak i z pomieszczenia maszyny sterowej
(SOLAS 74/88 praw. II-1/29);
sprawdzenie, w przypadku gdy główne urządzenie sterowe ma dwa lub
więcej jednakowych zespołów energetycznych, a brak jest rezerwowego
urządzenia sterowego, że dwa niezależne układy sterowania z mostka nawigacyjnego działają w sposób zadowalający (SOLAS 74/88 praw. II-1/29);
sprawdzenie, że układ sterowania rezerwowym urządzeniem sterowym
z pomieszczenia maszyny sterowej, a jeżeli urządzenie to jest napędzane mechanicznie, to także z mostka, działa w sposób zadowalający oraz że układ
ten jest niezależny od układu sterowania głównym urządzeniem sterowym
(SOLAS 74/88 praw. II-1/29);
sprawdzenie, czy w przypadku awarii zasilania urządzenia sterowego pojawi
się na mostku nawigacyjnym alarm dźwiękowy i optyczny (SOLAS 74/88
praw. II-1/29);
sprawdzenie, że środki łączności pomiędzy mostkiem i pomieszczeniem maszyny sterowej działają w sposób zadowalający oraz że na statku wyposażonym w awaryjne stanowiska sterowe przewidziano telefon lub inne środki
łączności do przekazywania na te stanowiska informacji o kursie i wizualnych wskazań odczytu kompasu (SOLAS 74/88 praw. II-1/29 i V/19);
sprawdzenie, czy kątowe położenie steru jest wskazywane niezależnie od
systemu sterowania, na mostku, jeżeli urządzenie sterowe jest napędzane
energią mechaniczną oraz jest możliwe do określenia w pomieszczeniu maszyny sterowej (SOLAS 74/88 praw. II-1/29 i V/19);
sprawdzenie, że urządzenie sterowe z napędem hydraulicznym jest wyposażone w sprawnie działającą sygnalizację alarmową niskiego poziomu płynu
hydraulicznego w każdym zbiorniku, a alarm optyczny i dźwiękowy podawany jest na mostku nawigacyjnym i w przedziale maszynowym oraz że co
najmniej jeden zespół energetyczny, łącznie z jego zbiornikiem obiegowym,
może być napełniany ze stanowiska w pomieszczeniu maszyny sterowej ze
stałego zbiornika zapasowego (wyposażonego w miernik poziomu) za pośrednictwem stałego układu rurociągów (SOLAS 74/88 praw. II-1/29);
sprawdzenie, że pomieszczenie maszyny sterowej jest łatwo dostępne i że
zapewniony jest bezpieczny roboczy dostęp do maszyny sterowej i elementów sterowania (SOLAS 74/88 praw. II-1/29);
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.37 sprawdzenie, że na mostku i na stanowisku sterowania mechanizmami
głównymi wskaźniki pracy silników elektrycznych i elektrohydraulicznych
urządzeń sterowych działają poprawnie oraz, o ile to praktycznie wykonalne, że sygnalizacja alarmowa na stanowisku sterowania mechanizmami
głównymi o przeciążeniu i o braku fazy przy zasilaniu trójfazowym działa
poprawnie (SOLAS 74/88 praw. II-1/30);
.38 sprawdzenie, że skuteczne środki do obsługi i sterowania głównymi i pomocniczymi mechanizmami ważnymi dla napędu i bezpieczeństwa statku
są utrzymane w dobrym stanie technicznym, włącznie ze środkami zdalnego sterowania mechanizmami napędowymi z mostka, jeśli ma to zastosowanie, a także monitorowania, zawiadamiania, alarmowania i inicjowania
działań bezpieczeństwa (SOLAS 74/88/02 praw. II-1/31);
.39 sprawdzenie, że urządzenia do sterowania z centrali manewrowo-kontrolnej
głównym i pozostałymi mechanizmami są odpowiednie (SOLAS 74/88 praw.
II-1/31);
.40 sprawdzenie, że środki do przejęcia ręcznej kontroli nad automatycznymi
układami sterowania są konserwowane i że uszkodzenie tych układów nie
uniemożliwia ręcznej kontroli (SOLAS 74/88 praw. II-1/31);
.41 sprawdzenie, że odpowiednie urządzenia bezpieczeństwa, w które wyposażone są kotły opalane paliwem płynnym i utylizacyjne, nieopalane wytwornice pary, instalacje parowe i instalacje sprężonego powietrza są konserwowane (SOLAS 74/88 praw. II-1/32, 33 i 34);
.42 sprawdzenie, że systemy wentylacji przedziałów maszynowych działają
poprawnie (SOLAS 74/88 praw. II-1/35);
.43 sprawdzenie, że środki zastosowane w celu ograniczenia hałasu w przedziałach maszynowych są efektywne (SOLAS 74/88 praw. II-1/36);
.44 sprawdzenie, że telegraf maszynowy, zapewniający wizualne wskazanie
przekazywanych komend w przedziale maszynowym i na mostku nawigacyjnym działa w sposób zadowalający (SOLAS 74/88 praw. II-1/37);
.45 sprawdzenie, że drugi środek łączności pomiędzy mostkiem i przedziałem
maszynowym również działa w sposób zadowalający, łącznie ze wszystkimi
odpowiednimi środkami łączności z innymi stanowiskami, z których może
się odbywać sterowanie silnikami (SOLAS 74/88 praw. II-1/37);
.46 sprawdzenie, że alarm dla mechaników jest wyraźnie słyszalny w pomieszczeniach mieszkalnych mechaników (SOLAS 74/88 praw. II-1/38);
.47 sprawdzenie, że zastosowano efektywne środki ostrożności, aby nie dopuścić
do tego, żeby olej, który w wyniku działania ciśnienia może wyciec z każdej
pompy, filtra lub podgrzewacza, wszedł w kontakt z rozgrzaną powierzchnią;
.48 sprawdzenie, że przyrządy służące do sprawdzania ilości oleju w zbiorniku
oleju są w dobrym stanie technicznym;
.49 sprawdzenie, że urządzenia zapobiegające nadmiernemu wzrostowi ciśnienia w każdym zbiorniku oleju lub w każdej części instalacji, łącznie z rurociągami zasilającymi, są w dobrym stanie technicznym;
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.50 sprawdzenie, że instalacja elektryczna (łącznie z podstawowym źródłem
energii elektrycznej i instalacją oświetlenia) jest utrzymywana w dobrym
stanie technicznym (SOLAS 74/88 praw. II-1/40 i 41);
.51 sprawdzenie, że niezależne awaryjne źródło energii elektrycznej i związane
z nim instalacje działają poprawnie (SOLAS 74/88 praw. II-1/42);
.52 sprawdzenie, czy urządzenia rozruchowe dla każdego awaryjnego zespołu
prądotwórczego są zadowalające (SOLAS 74/88 praw. II-1/44);
.53 sprawdzenie, tam gdzie ma to zastosowanie, rozmieszczenia i przeprowadzenie
prób dodatkowego oświetlenia awaryjnego (SOLAS 74/88 praw. II-1/42-1);
.54 sprawdzenie, że środki zapobiegania porażeniom, pożarom i innym zagrożeniom pochodzącym od elektryczności są utrzymywane w dobrym stanie
technicznym (SOLAS 74/88 praw. II-1/45);
.55 sprawdzenie, tam, gdzie ma to zastosowanie, że spełnione są wymagania
dotyczące okresowo bezwachtowych przedziałów maszynowych (SOLAS
74/88 praw. II-1/54);
.56 oględziny pomp pożarowych i rurociągów instalacji wodnohydrantowych
oraz sprawdzenie rozmieszczenia hydrantów, węży pożarniczych, prądownic
i międzynarodowego łącznika lądowego, próby działania w celu ustalenia
czy każda pompa pożarowa, włącznie z awaryjną pompą pożarową, może
być uruchamiana oddzielnie, tak aby z dwóch różnych hydrantów umiejscowionych w dowolnej części statku podawane były jednocześnie dwa prądy
wody, przy zachowaniu wymaganego ciśnienia w instalacji wodnohydrantowej (SOLAS 74/00, praw. II-2/10.2; Kodeks FSS, rozdz. 2 i 12)(SOLAS 74/88
praw. II-2/4 i 19);
.57 sprawdzenie typu i rozmieszczenia gaśnic przenośnych i nieprzenośnych
oraz stanu technicznego losowo wybranych gaśnic (SOLAS 74/00 praw.
II-2/10.3; Kodeks FSS ,rozdz. 4) (SOLAS 74/88 praw. II-2/6);
.58 oględziny stałych instalacji gaśniczych w przedziałach maszynowych
i sprawdzenie, czy mechanizmy ich uruchamiania są wyraźnie oznakowane
(SOLAS 74/00 praw. II/2/10.4 i 10.5; Kodeks FSS, rozdz. 2 i 12) (SOLAS
74/88 praw. II-2/5, 7, 9, 10 i 53);
.59 oględziny specjalnych rozwiązań w przedziałach maszynowych i sprawdzenie, na ile jest to praktycznie wykonalne i uzasadnione, poprawności
działania urządzeń zdalnego sterowania przeznaczonych do otwierania
i zamykania świetlików, wypuszczania dymu, zamykania otworów kominowych i wentylacyjnych, zamykania drzwi z napędem mechanicznym
i innych, zatrzymywania wentylatorów obsługujących siłownię i wentylatorów kotłów (nawiewowych i wyciągowych) oraz zatrzymywania pomp paliwowych i innych pomp tłoczących ciecze łatwopalne (SOLAS 74/00
praw. II-2/5.2, 8.3 i 9.5) (SOLAS 74/88 praw. II-2/11);
.60 oględziny stałych instalacji gaśniczych w posterunkach dowodzenia, pomieszczeniach mieszkalnych i służbowych (SOLAS 74/00 praw. II-2/10.6.1;
Kodeks FSS, rozdz. 8) (SOLAS 74/88 praw. II-2/36);
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.60 bis oględziny, jeśli ma to zastosowanie, stałych instalacji gaśniczych na balkonach kabin (SOLAS 74/00 praw.II-2/10.6.1);
.61 sprawdzenie czy zastosowane zostały stałe instalacje gaśnicze w miejscach
przechowywania farb i/lub palnych cieczy oraz instalacji urządzeń kuchennych do gotowania w głębokim tłuszczu w pomieszczeniach mieszkalnych
i służbowych (SOLAS 74/00 praw. II-2/10.6.3 i 10.6.4; Kodeks FSS, rozdz.
5, 6 i 7) (SOLAS 74/88 rozdz. II-2);
.62 oględziny instalacji paliwa ciekłego, oleju smarowego i innych olejów łatwo zapalnych oraz sprawdzenie, na ile to praktycznie wykonalne i uzasadnione, poprawności działania urządzeń zdalnego sterowania zamykaniem
zaworów umieszczonych na zbiornikach zawierających paliwo ciekłe, olej
smarowy i inne oleje łatwo zapalne (SOLAS 74/00 praw. II-2/4.2) (SOLAS
74/88 praw. II-2/15);
.63 oględziny i przeprowadzenie prób działania, na ile to praktycznie wykonalne, instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru w przedziałach maszynowych, a jeśli to uzasadnione – w pomieszczeniach mieszkalnych, służbowych i posterunkach dowodzenia (SOLAS 74/00 praw. II-2/7 (z wyłączeniem 7.5.5, 7.6 i 7.9); Kodeks FSS, rozdz. 9) (SOLAS 74/88 praw. II-2/11,
12, 13, 13-1, 14, 36 i 41);
.63 bis oględziny i przeprowadzenie prób działania, na ile to praktycznie wykonalne, każdej instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru na balkonach kabin (SOLAS 74/00 praw. II-2/7.10);
.64 sprawdzenie, że wyposażenie strażackie i awaryjne ucieczkowe aparaty oddechowe (EEBD) są kompletne i w dobrym stanie technicznym i że butle
powietrzne, łącznie z butlami zapasowymi dla niezależnych aparatów oddechowych są wystarczająco napełnione (SOLAS 74/00 praw. II-2/10.10,
13.3.4 i 13.4.3; Kodeks FSS, rozdz. 3) (SOLAS 74/88 praw. II-2/17);
.65 sprawdzenie gotowości eksploatacyjnej i utrzymania środków bezpieczeństwa
pożarowego (SOLAS 74/00 praw. II-2/14) (SOLAS 74/88/91 praw. II-2/21);
.66 sprawdzenie, na ile to praktycznie wykonalne, że nie nastąpiły żadne zmiany
w konstrukcyjnej ochronie przeciwpożarowej dotyczące konstrukcji, odporności pożarowej, zabezpieczenia klatek schodowych i wind, balkonów kabin,
otworów w przegrodach klasy „A” i „B”, instalacji wentylacyjnych, okien
i iluminatorów oraz zastosowanych materiałów palnych (SOLAS 74/00/04
praw. II-2/5.2, 5.3, 6, 8.2, 8.5, 9.2.1, 9.2.2, 9.3, 9.4.1, 9.5, 9.6 (z wyłączeniem
9.6.5), 9.7 i 11 (z wyłączeniem 11.6)) (SOLAS 74/88 praw. II-2/11, 16, 18, 23
do 35 i 37);
.67 sprawdzenie, na ile to praktycznie wykonalne, że nie nastąpiły żadne zmiany
w konstrukcyjnej ochronie przeciwpożarowej w przedziałach ładunkowych
do przewozu materiałów niebezpiecznych (SOLAS 74/00 praw. II-2/19.3.8
i 19.3.10) (SOLAS 74/88 praw. II-2/4, 54.2.8, 54.2.10 i 54.2.11);
.68 oględziny i próby drzwi pożarowych obsługiwanych ręcznie i automatycznie oraz urządzeń zamykających otwory w przegrodach klasy „A” i „B”
(SOLAS 74/88 praw. II-2/30 i 31);
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.69 oględziny i próby urządzeń zamykających główne otwory wlotowe i wylotowe wszystkich systemów wentylacyjnych oraz próby wyłączania wentylacji mechanicznej z miejsca znajdującego się poza obsługiwanym przez
nią pomieszczeniem (SOLAS 74/00 praw. II-2/5.2.1) (SOLAS 74/88 praw.
II-2/16 i 32);
.70 sprawdzenie, czy schody i drabiny, łącznie z oświetleniem dolnym, rozmieszczone w sposób zapewniający łatwą drogę ewakuacji ze wszystkich
pomieszczeń mieszkalnych pasażerskich i załogowych oraz z pomieszczeń,
w których normalnie pracuje załoga, na pokład, z którego wsiada się do łodzi i tratw ratunkowych, są utrzymane w dobrym stanie (SOLAS 74/00
praw. II-2/13.2, 13.3.1, 13.3.2 i 13.7; Kodeks FSS, rozdz. 11 i 13 (z wyłączeniem punktu 3)) (SOLAS 74/88 praw. II-2/28);
.71 sprawdzenie, czy drogi ewakuacji ze wszystkich pomieszczeń kategorii specjalnej i z pomieszczeń ro-ro są odpowiednie (SOLAS 74/00 praw. II-2/13.5
i 13.6) (SOLAS 74/88 praw. II-2/28);
.72 sprawdzenie, czy drogi ewakuacji z przedziałów maszynowych są odpowiednie (SOLAS 74/00 praw. II-2/13.4.1) (SOLAS 74/88 praw. II-2/28);
.73 oględziny wyposażenia gaśniczego, łącznie z systemem wykrywania pożaru
w pomieszczeniach ładunkowych dla ładunków uniwersalnych i towarów
niebezpiecznych oraz, na ile to praktycznie wykonalne i uzasadnione, sprawdzenie poprawności działania środków do zamykania wszelkiego rodzaju
otworów (SOLAS 74/00 praw. II-2/7.6 i 10.7; Kodeks FSS, rozdz. 5) (SOLAS
74/88 praw. II-2/39);
.74 oględziny wyposażenia gaśniczego, łącznie z systemem wykrywania pożaru w pomieszczeniach samochodowych, kategorii specjalnej i ro-ro oraz, na
ile to praktycznie wykonalne i uzasadnione, sprawdzenie poprawności działania środków do zamykania wszelkiego rodzaju otworów (SOLAS 74/00
praw. II-2/20 (oprócz 20.5); Kodeks FSS, rozdz. 5, 6, 7, 9 i 10) (SOLAS
74/88 praw. II-2/37, 38 i 38-1);
.75 oględziny i próby, na ile to praktycznie wykonalne i uzasadnione, działania
alarmu zwoływania załogi oraz systemu powiadamiania lub innych skutecznych środków łączności (SOLAS 74/00 praw. II-2/7.9 i 12; Kodeks
LSA, rozdz. 7) (SOLAS 74/88 praw. II-2/40);
.76 sprawdzenie, jeśli ma to zastosowanie, specjalnych rozwiązań dla przewozu towarów niebezpiecznych, łącznie ze sprawdzeniem urządzeń i instalacji
elektrycznych, systemu wykrywania pożaru, wentylacji oraz sprawdzenie
poprawności wyposażenia statku w ubrania ochronne i gaśnice przenośne
oraz, na ile to praktycznie wykonalne, przeprowadzenie prób instalacji doprowadzających wodę, instalacji zęzowej oraz wszelkich instalacji zraszających (SOLAS 74/00 praw. II-2/19 (oprócz 19.3.8, 19.3.10 i 19.4); Kodeks
FSS, rozdz. 3, 4, 7, 9 i 10) (SOLAS 74/88 praw. II-2/41 i 54);
.77 oględziny, jeśli ma to zastosowanie, lądowiska dla śmigłowca (SOLAS
74/00 praw. II-2/18, III/28) (SOLAS 74/88 praw. II-2/18.8);
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.78 sprawdzenie, czy spełnione są wymagania dla statków pasażerskich przewożących więcej niż 36 pasażerów, zbudowanych przed 1 października
1994 r. (SOLAS 74/88/92 praw. II-2/41-1 i 41-2);
.79 sprawdzenie, że dla każdej osoby znajdującej się na statku przewidziano instrukcję postępowania w przypadku alarmu, że rozkłady alarmowe są wywieszone w widocznych miejscach i że w pobliżu jednostek ratunkowych
oraz miejsc ich wodowania umieszczono wywieszki lub napisy informacyjne i ostrzegawcze (SOLAS 74/96 praw. III/8, 9 i 37);
.80 sprawdzenie, czy liny talii używanych do wodowania zostały poddane
okresowym przeglądom i czy zostały wymienione w ciągu ostatnich 5 lat
(SOLAS 74/96/04 praw. III/20);
.81 oględziny każdej jednostki ratunkowej łącznie z jej wyposażeniem i, jeśli jest
zainstalowany, mechanizmu zwalniającego pod obciążeniem wraz z zabezpieczeniem hydrostatycznym, łącznie ze sprawdzeniem jego daty kontroli lub
wymiany. Sprawdzenie daty ważności pochodni ręcznych oraz sprawdzenie,
czy wymagana liczba tratw ratunkowych jest wyposażona w transpondery
radarowe i czy tratwy te są odpowiednio oznakowane (SOLAS 74/96/00/02
praw. III/20, 21, 23, 24, 26, 34, 36 i 44; Kodeks LSA, części 2.3 do 2.5, 3.2
i 4.1 do 4.6);
.82 oględziny urządzeń do wsiadania do każdej jednostki ratunkowej i do
opuszczania jej na wodę. Każda łódź ratunkowa powinna zostać opuszczona do miejsca wsiadania lub, jeżeli miejsce ustawienia łodzi jest jednocześnie miejscem wsiadania do niej, opuszczona częściowo oraz, jeśli to praktycznie wykonalne, jedna z łodzi ratunkowych powinna zostać opuszczona
na wodę. Należy przeprowadzić próbę działania urządzeń do opuszczania
na wodę tratw ratunkowych za pomocą żurawików. Sprawdzenie, czy przeprowadzony został szczegółowy przegląd urządzeń wodujących, łącznie
z próbą dynamiczną hamulca wciągarki i dokonano obsługi technicznej
urządzeń zwalniających pod obciążeniem dla łodzi ratunkowych i ratowniczych oraz haków automatycznego zwalniania żurawików do opuszczania
tratw ratunkowych (SOLAS 74/96/04 praw. III/11, 12, 13, 15, 16, 20, 21
i 23; Kodeks LSA, części 6.1 i 6.2);
.83 okresowe rozwinięcie morskich systemów ewakuacji (MES) (SOLAS 74/88
praw. III/20.8.2; Kodeks LSA, część 6.2.2.2);
.84 oględziny każdej łodzi ratowniczej łącznie z jej wyposażeniem. Sprawdzenie, że pneumatyczne łodzie ratownicze są ustawione w stanie pełnego napompowania (SOLAS 74/88/04 praw. III/14, 17, 21, 26.3 i 34);
.85 oględziny urządzeń do wsiadania do każdej łodzi ratowniczej i jej podnoszenia. Jeśli to praktycznie wykonalne, należy przeprowadzić próbę opuszczenia na wodę i podnoszenia łodzi ratowniczych przy prędkości statku
równej 5 węzłów (SOLAS 74/88 praw. III/14, 16, 17, 20 i 21; Kodeks LSA,
część 6.1);
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.86 sprawdzenie poprawności organizacji miejsc zbiórki pasażerów (SOLAS
74/96 praw. III/11, 24 i 25);
.87 sprawdzenie, że statek pasażerski ro-ro wyposażony jest w wymagane
urządzenia ratownicze (SOLAS 74/00 praw. III/11 i 26.4);
.88 sprawdzenie, że na statku pasażerskim ro-ro jest wyznaczone miejsce do
podejmowania ludzi przez śmigłowiec (SOLAS 74/00 praw. III/28);
.89 sprawdzenie, że na mostku znajduje się system wspomagania decyzji kapitana statku pasażerskiego (SOLAS 74/88 praw. III/29);
.90 sprawdzenie, czy silniki wszystkich łodzi ratowniczych i ratunkowych dają
się uruchomić i poprawnie pracują na biegu naprzód i wstecz;
.91 oględziny i sprawdzenie poprawności działania radiotelefonów przenośnych VHF do łączności dwukierunkowej i transponderów radarowych
(SOLAS 74/88 praw. III/6, IV/7 i 14);
.92 oględziny wyrzutni linki ratunkowej oraz sprawdzenie daty ważności jej
rakiet i statkowych środków sygnałowych (SOLAS 74/96 praw. III/6, 18
i 35; Kodeks LSA, części 3.1 i 7.1);
.92 bis oględziny i sprawdzenie poprawności działania statkowego systemu łączności i sprawdzenie czy sygnał systemu alarmu ogólnego jest słyszalny
w pomieszczeniach mieszkalnych, w miejscach pracy załogi i na pokładach
otwartych (SOLAS 74/96 praw. III/6, 18 i 35; Kodeks LSA, części 3.1 i 7.1);
.93 sprawdzenie rozmieszczenia i dostępności oraz oględziny kół ratunkowych, łącznie z tymi wyposażonymi w samoczynnie zapalające się pławki
świetlne, samoczynnie uruchamiające się pławki dymne i pływające linki
ratunkowe oraz pasów ratunkowych, kombinezonów ratunkowych i środków ochrony cieplnej oraz sprawdzenie daty ważności baterii, w które są
wyposażone (SOLAS 74/88 praw. III/7, 21, 22 i 31; Kodeks LSA, części 2.1
do 2.5 i 3.1 do 3.3);
.94 sprawdzenie oświetlenia miejsc zbiórek, miejsc wsiadania do jednostek ratunkowych, korytarzy, klatek schodowych i wyjść awaryjnych zapewniających dostęp do miejsc zbiórek i wsiadania do jednostek ratunkowych, także podczas zasilania tego oświetlenia z awaryjnego źródła energii (SOLAS
74/88 praw. II-1/42 i III/11);
.95 sprawdzenie stanu gotowości technicznej latarń sygnałowo-nawigacyjnych,
znaków nawigacyjnych oraz akustycznych środków i urządzeń sygnałowych
(COLREG praw. 20 do 24, 27 do 30 i 33);
.96 sprawdzenie stanu gotowości do pracy następującego, mającego zastosowanie wyposażenia nawigacyjnego: lampy do sygnalizacji dziennej, kompasu
magnetycznego, urządzenia do przekazywania kursu, kompasu żyroskopowego, powtarzaczy kompasu żyroskopowego, radarów, urządzenia do elektronicznego nakreślania, urządzenia do automatycznego śledzenia lub urządzenia do automatycznego nakreślania radarowego, echosondy, urządzenia
do pomiaru prędkości i przebytej drogi, wskaźnika położenia steru, wskaźnika liczby obrotów każdej śruby, wskaźnika skoku i trybu pracy śrub
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nastawnych, wskaźnika szybkości zwrotu statku, urządzenia do sterowania
wg kursu lub wg profilu, odbiornika GNSS, systemu radionawigacji naziemnej i systemu odbioru dźwięków, systemu ECDIS i jego urządzenia rezerwowego, namiernika lub innego urządzenia do określania namiaru. Oceny sprawności urządzeń, których nie można sprawdzić w porcie, można dokonać na podstawie zapisów (SOLAS 74/00 praw. V/19);
.97 sprawdzenie poprawności zamontowania i przeprowadzenie próby działania oraz rocznego przeglądu rejestratora danych z podróży (VDR) (SOLAS
74/00/04 praw. V/20);
.98 sprawdzenie, czy na statku jest dostępny Międzynarodowy kod sygnałowy
oraz egzemplarz tomu III Międzynarodowego lotniczego i morskiego poradnika poszukiwania i ratowania (IAMSAR) (SOLAS 74/00/02 praw. V/21);
.98 bis sprawdzenie, że na statku jest dostępny aktualny raport z testu zgodności
systemu dalekosiężnej identyfikacji i śledzenia statków, jeśli taki system
jest zainstalowany (SOLAS 04 praw. V/19-1);
.99 sprawdzenie poprawności zamontowania i przeprowadzenie próby działania oraz rocznego przeglądu systemu automatycznej identyfikacji (AIS),
jeśli jest zamontowany (SOLAS 74/00/04 praw. V/19);
.100 próbę opuszczenia drabinki pilota lub próbę działania urządzenia do przyjęcia pilota na statek oraz sprawdzenie stanu technicznego tych urządzeń
(SOLAS 74/00 praw. V/17);
.101 zakres określony w 14.1.2.105 do 14.1.2.130;
.102 sprawdzenie, że numer identyfikacyjny statku jest naniesiony w sposób
trwały (SOLAS 74/02 praw. XI-1/3).
Uwaga:
Podczas przeglądu urządzeń radiowych, łącznie z tymi przewidzianymi dla środków ratunkowych, należy przestrzegać wymagań zawartych w podrozdziale 5.1 niniejszej części Przepisów.

14.2.3
Zakończenie przeglądu odnowieniowego:
.1 jeżeli przegląd zakończył się wynikiem pozytywnym, wystawiony zostaje
Certyfikat bezpieczeństwa statku pasażerskiego i związany z nim Wykaz
wyposażenia (Form P).
15

PRZEGLĄDY ZWIĄZANE Z CERTYFIKATEM BEZPIECZEŃSTWA
JEDNOSTKI SZYBKIEJ (wg Kodeksu HSC, 2000)

15.1 Przeglądy jednostek szybkich, których stępkę położono w dniu 1.07.2002
lub po tej dacie, należy przeprowadzać wg Kodeksu HSC, 2000.
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16
16.1

PRZEGLĄDY ZWIĄZANE Z CERTYFIKATEM BEZPIECZEŃSTWA
JEDNOSTKI SZYBKIEJ (wg Kodeksu HSC, 1994)
Przegląd wstępny

16.1.1 Przegląd dokumentacji technicznej kadłuba, urządzeń maszynowych
i wyposażenia jednostki szybkiej obejmuje:
.1 ocenę przyjętych założeń i zaproponowanych ograniczeń odnoszących się
do załadowania, środowiska, prędkości i manewrowości;
.2 ocenę danych potwierdzających bezpieczeństwo projektu, otrzymanych
z obliczeń i prób;
.3 ocenę stanów awaryjnych i ich skutków;
.4 ocenę odpowiedniości planów awaryjnych dla przewidywanych zdarzeń
oraz różnych instrukcji stosowanych na jednostce;
.5 sprawdzenie informacji o stateczności i niezatapialności;
.6 sprawdzenie dokumentacji systemu balastowego;
.7 sprawdzenie schematów ustawienia grodzi wodoszczelnych, ich konstrukcji i zamieszczonych w nich otworów, łącznie z systemem sterowania i napędu drzwi wodoszczelnych;
.8 sprawdzenie schematów rozmieszczenia otworów w poszyciu statku poniżej linii granicznej, konstrukcji drzwi wodoszczelnych, iluminatorów burtowych, pokładów wodoszczelnych, szybów itp. oraz integralności szczelności ponad linią graniczną;
.9 sprawdzenie planów instalacji zęzowych;
.10 sprawdzenie planów instalacji urządzeń, mechanizmów i instalacji siłowni;
.11 sprawdzenie planów instalacji elektrycznych;
.12 sprawdzenie, jeśli ma to zastosowanie, schematów dodatkowego oświetlenia awaryjnego;
.13 sprawdzenie planów rozmieszczenia pomp pożarowych, rurociągów wodnohydrantowych, hydrantów, węży tłocznych i prądownic oraz międzynarodowego łącznika lądowego;
.14 sprawdzenie wykazu i rozmieszczenia gaśnic i wyposażenia strażackiego;
.15 sprawdzenie planów rozmieszczenia instalacji gaśniczych i specjalnych
rozwiązań w przedziałach maszynowych;
.16 sprawdzenie schematów instalacji paliwa ciekłego, oleju smarowego i innych olejów łatwo zapalnych;
.17 sprawdzenie planów konstrukcyjnej ochrony przeciwpożarowej, łącznie
z drogami ewakuacji;
.18 sprawdzenie planów ochrony pomieszczeń kategorii specjalnej i innych
pomieszczeń ładunkowych;
.19 sprawdzenie, jeżeli to ma zastosowanie, planów zawierających specjalne
wymagania dla jednostki przewożącej ładunki niebezpieczne;
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.20 sprawdzenie planów stałej instalacji wykrywczej i alarmowej pożaru,
alarmu zwoływania załogi i systemu powiadamiania lub innego skutecznego systemu łączności;
.21 sprawdzenie planów rozmieszczenia i dostępu do jednostek ratunkowych
i łodzi ratowniczych oraz miejsc zbiórek;
.22 sprawdzenie dokumentacji techniczno-ruchowej jednostek ratunkowych,
łącznie z ich wyposażeniem, urządzeniami do wsiadania do jednostek ratunkowych oraz do opuszczania ich na wodę i podnoszenia;
.23 sprawdzenie planu rozmieszczenia rakiet do wzywania pomocy i wyrzutni
linki ratunkowej, wyposażenia do łączności i alarmowania na statku oraz
instalacji alarmu ogólnego;
.24 sprawdzenie planu rozmieszczenia kół ratunkowych, łącznie z tymi wyposażonymi w samoczynnie zapalające się pławki świetlne, samoczynnie
uruchamiające się pławki dymne i pływające linki ratunkowe oraz pasów
ratunkowych, kombinezonów ratunkowych i środków ochrony cieplnej;
.25 sprawdzenie planów oświetlenia miejsc zbiórek, miejsc wsiadania do jednostek ratunkowych, korytarzy, klatek schodowych i wyjść awaryjnych zapewniających dostęp do miejsc zbiórek i wsiadania do jednostek ratunkowych, łącznie z zasilaniem tego oświetlenia z awaryjnego źródła energii;
.26 sprawdzenie planów rozmieszczenia i wykazu latarń sygnałowo-pozycyjnych,
znaków sygnałowych oraz akustycznych środków i urządzeń sygnałowych;
.27 sprawdzenie dokumentacji zawierającej wykaz i wymagania techniczne dla
lampy do sygnalizacji dziennej;
.28 ustalenie wykazu urządzeń nawigacyjnych do przeglądu oraz sprawdzenie planów instalacji i rozmieszczenia kompasu magnetycznego, urządzenia do pomiaru kursu, kompasu żyroskopowego, radaru, echosondy,
urządzenia do pomiaru prędkości i przebytej drogi, wskaźnika położenia
steru, wskaźnika prędkości zwrotu, odbiornika elektronicznego systemu
określania pozycji, systemu map elektronicznych i informacji nawigacyjnej (ECDIS) i jego urządzenia rezerwowego, systemu automatycznej
identyfikacji (AIS), rejestratora danych z podróży (VDR) oraz urządzenia
do nocnej obserwacji;
.29 ustalenie zadeklarowanych obszarów morza, metod zapewnienia gotowości eksploatacyjnej urządzeń radiowych oraz rodzaju zasilania awaryjnego;
.30 ustalenie wykazu urządzeń radiowych do przeglądu oraz zestawu urządzeń
podstawowych i tych stanowiących duplikację, jeśli to ma zastosowanie;
.31 sprawdzenie planów instalacji i rozmieszczenia urządzeń radiowych, źródeł energii elektrycznej i anten;
.32 sprawdzenie planów rozmieszczenia i mocowania urządzeń radiowych dla
środków i urządzeń ratunkowych.
16.1.2 Przegląd dokumentów wymaganych na jednostce szybkiej obejmuje:
.1 sprawdzenie Dokumentu bezpiecznej obsługi statku;
.2 sprawdzenie, czy kapitan i wszyscy oficerowie pełniący funkcje kierownicze posiadają dyplomy i świadectwa wymagane dla tego typu jednostki;
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.3
.4
.5
.6
.7
.8

.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16

.17

.18

sprawdzenie, że na jednostce znajduje się Instrukcja eksploatacji jednostki;
sprawdzenie, że na jednostce znajduje się Instrukcja operacyjna trasy;
sprawdzenie, że na jednostce znajduje się Podręcznik szkoleniowy;
sprawdzenie, że na jednostce znajduje się Instrukcja konserwacji i napraw;
sprawdzenie, że na jednostce znajduje się informacja o stateczności;
potwierdzenie, że na jednostce znajduje się instrukcja załadunku jednostki
w taki sposób, aby mogły być skutecznie przestrzegane ograniczenia dotyczące masy i położenia środka ciężkości, a tam gdzie to niezbędne, ładunek
był odpowiednio zamocowany;
sprawdzenie, że na jednostce znajduje się instrukcja zapewnienia odpowiednich zapasów paliwa;
sprawdzenie, że na jednostce znajduje się instrukcja działań w przewidywalnych sytuacjach awaryjnych;
sprawdzenie, jeśli ma to zastosowanie, że na jednostce znajduje się plan
zapobiegania rozlewom olejowym;
sprawdzenie, jeśli ma to zastosowanie, że na jednostce znajduje się książka
zapisów olejowych;
sprawdzenie, jeśli ma to zastosowanie, że na jednostce znajduje się książka
zapisów śmieciowych;
sprawdzenie, jeśli ma to zastosowanie, że na jednostce znajduje się plan
postępowania ze śmieciami;
sprawdzenie, jeśli ma to zastosowanie, że na jednostce znajduje się manifest okrętowy lub szczegółowy plan załadowania dla przewozu ładunków
niebezpiecznych;
sprawdzenie, że na jednostce znajdują się plany awaryjne dla przewidywalnych zdarzeń, włączając w nie wszystkie działania na lądzie dla każdego ich scenariusza, dostarczające obsługującej załodze informacje dotyczące służb poszukiwawczo-ratowniczych (SAR) oraz lokalnej Administracji
i organizacji, które mogą uzupełniać działania podjęte przez załogę sprzętem będącym w jej posiadaniu;
sprawdzenie, że na statku znajduje się na stałe wywieszony plan ochrony
przeciwpożarowej lub dostępna jest specjalna broszura zawierająca taki
plan i że duplikat planu lub broszury jest przechowywany w wyraźnie
oznaczonej obudowie, zabezpieczonej przed wpływami atmosferycznymi
i umieszczonej na zewnątrz nadbudówki, przy wejściach;
sprawdzenie, że dla każdego pasażera i członka załogi przewidziano instrukcję postępowania w przypadku alarmu, umieszczoną w pobliżu jego
fotela i zawierającą plan ogólny jednostki, pokazujący rozmieszczenie
wszystkich wyjść, dróg ewakuacyjnych, wyposażenia awaryjnego, wyposażenia i urządzeń ratunkowych oraz ilustrowane instrukcje zakładania pasów ratunkowych;
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.19 sprawdzenie, że na jednostce są dostępne: tabela lub krzywa pozostałej
dewiacji kompasu magnetycznego oraz, obok radaru – wykres sektorów
zacienionych;
.20 sprawdzenie, czy na jednostce przechowywana jest kopia Certyfikatu
zgodności dla systemu rejestrowania danych z podróży (VDR), wydawanego co roku przez autoryzowaną przez producenta firmę serwisową, z datą badania zgodności i opisem warunków badania, jeżeli urządzenie takie
zostało zastosowane;
.21 sprawdzenie, czy na statku przechowywana jest kopia raportu z rocznego
przeglądu systemu automatycznej identyfikacji danych (AIS), wydanego
przez firmę serwisową ds. radiowych uznaną przez PRS;
.22 sprawdzenie, czy na jednostce znajdują się instrukcje obsługi wszystkich
urządzeń nawigacyjnych i radiowych;
.23 sprawdzenie, czy na jednostce znajduje się instrukcja pokładowej konserwacji urządzeń ratunkowych;
.24 sprawdzenie, czy na jednostce są dostępne i uaktualnione mapy i wydawnictwa nautyczne potrzebne dla zamierzonej podróży;
.25 sprawdzenie, czy w pobliżu miejsca zainstalowania urządzeń radiowych
przechowywany jest Międzynarodowy kod sygnałowy;
.26 sprawdzenie daty ważności licencji radiowej wydanej przez Administrację
państwa bandery;
.27 sprawdzenie certyfikatów radiooperatorów upoważnionych do obsługi urządzeń GMDSS;
.28 sprawdzenie, czy na jednostce znajduje się Dziennik radiowy;
.29 sprawdzenie, czy na jednostce znajdują się aktualne publikacje ITU;
.30 sprawdzenie, czy na jednostce znajdują się instrukcje serwisowe wszystkich urządzeń radiowych, gdy zadeklarowano utrzymanie gotowości eksploatacyjnej urządzeń w morzu.
16.1.3 Przegląd wstępny kadłuba, urządzeń maszynowych i wyposażenia po
zainstalowaniu na jednostce szybkiej obejmuje:
.1 sprawdzenie, czy w pomieszczeniach wodoszczelnych usytuowanych poniżej
linii odniesienia zapewniono środki do sprawdzania ich wodoszczelności;
.2 sprawdzenie, czy zamknięcia otworów w ścianach konstrukcji strugoszczelnych zapewniają strugoszczelność we wszystkich warunkach eksploatacyjnych;
.3 sprawdzenie skuteczności działania urządzeń do osuszania zamkniętych
pomieszczeń, jeżeli takie rozwiązanie zastosowano;
.4 ocenienie stateczności wzdłużnej i poprzecznej na pierwszej i/lub na każdej
innej jednostce z serii w czasie prób w morzu;
.5 sprawdzenie, w przypadku pojazdów na poduszce powietrznej z osłonami
elastycznymi, czy osłony te są niezawodne we wszystkich warunkach eksploatacyjnych;
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.6
.7
.8

.9
.10

.11
.12
.13

.14
.15

.16
.17

.18

przeprowadzenie próby przechyłów w celu określenia charakterystyk statecznościowych po uzyskaniu zgody inspektora i w jego obecności;
sprawdzenie, czy jednostka posiada na dziobie i na rufie wyraźnie zaznaczone znaki zanurzenia, których położenie jest dokładnie wyznaczone,
a znaki są przytwierdzone do kadłuba w sposób trwały;
sprawdzenie, czy jednostka jest także wyposażona w niezawodny system
wskazywania zanurzenia, przy pomocy którego można określić zanurzenie
dziobu i rufy, w przypadku kiedy znaki zanurzenia nie są umieszczone
w miejscu, w którym są łatwe do odczytania lub gdy wymuszone warunki
eksploatacyjne w szczególnych przypadkach utrudniają odczyt znaków zanurzenia;
sprawdzenie, czy konstrukcyjna linia wodna jest wyraźnie zaznaczona na
śródokręciu jednostki na jej zewnętrznych burtach i jest wyróżniona znakiem H;
sprawdzenie, czy system alarmu ogólnego jest słyszalny we wszystkich
pomieszczeniach mieszkalnych, a także w normalnych miejscach pracy załogi oraz na otwartych pokładach, przy czym poziom ciśnienia akustycznego powinien wynosić co najmniej 10 dB(A) powyżej poziomu hałasu otoczenia w normalnych warunkach podróży;
sprawdzenie, czy alarm działa w sposób ciągły od momentu jego włączenia
do chwili jego świadomego wyłączenia lub czasowego wyłączenia podczas
przekazywania wiadomości systemem powiadamiania;
sprawdzenie, czy system powiadamiania o zagrożeniu obejmuje wszystkie
rejony, do których mają dostęp pasażerowie i załoga, drogi ewakuacyjne
oraz miejsca ewakuacji do jednostek ratunkowych;
sprawdzenie, czy w celu powiadomienia pasażerów o środkach bezpieczeństwa jednostka pasażerska wyposażona jest w podświetlane lub świetlne tablice informacyjne (albo informacyjny system wideo), widziane przez wszystkich
pasażerów, którzy zajmują miejsca siedzące;
sprawdzenie, czy przewidziano miejsca siedzące dla wszystkich pasażerów
i członków załogi, do przewożenia których jednostka uzyskała certyfikat;
sprawdzenie, czy siedzenia zamontowane dodatkowo do wymaganych w poprzednim punkcie, a których nie zezwala się używać w niebezpiecznych sytuacjach żeglugowych lub przy bardzo niebezpiecznych stanach pogody lub
morza i które nie spełniają wymagań dla siedzeń podstawowych, są wyraźnie
oznakowane jako nie nadające się do użytku w niebezpiecznych sytuacjach;
sprawdzenie, czy siedzenia nie utrudniają dostępu lub korzystania z jakiegokolwiek podstawowego sprzętu awaryjnego lub środka ewakuacji;
sprawdzenie, czy na jednostkach z projektowym przyspieszeniem kolizyjnym gcoll przekraczającym 3g dla wszystkich siedzeń, z których można sterować jednostką, przewidziano dające się zwolnić jedną ręką pasy trzypunktowe lub uprzęże ramieniowe;
sprawdzenie, czy przewidziano pasy bezpieczeństwa do siedzeń pasażerów
i załogi;
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.19 sprawdzenie, czy pomieszczenia ogólnodostępne, drogi ewakuacyjne, wyjścia oraz stanowiska wsiadania do jednostek ratunkowych są wyraźnie
i w sposób trwały oznaczone i oświetlone;
.20 sprawdzenie, czy wszystkie wyjścia łącznie z ich zamknięciami są, w celu
informacji pasażerów, odpowiednio oznakowane i czy odpowiednie oznakowanie jest również naniesione na zewnątrz jednostki – dla informacji
służb ratowniczych;
.21 sprawdzenie, czy każda osoba ma zapewniony dostęp do co najmniej
dwóch pozbawionych przeszkód dróg ewakuacyjnych, czy drogi ewakuacyjne są rozlokowane w taki sposób, aby w przypadku jakiegokolwiek
uszkodzenia lub sytuacji awaryjnej dostępny był odpowiedni sprzęt ewakuacyjny oraz czy drogi ewakuacyjne mają odpowiednie oświetlenie, zasilane
z podstawowego i awaryjnego źródła energii elektrycznej;
.22 sprawdzenie osiągnięcia wymaganego czasu ewakuacji poprzez praktyczną
demonstrację przeprowadzoną w warunkach kontrolowanych oraz, w przypadku jednostki pasażerskiej, jego pełne udokumentowanie i potwierdzenie
(próba awaryjnej ewakuacji powinna być przeprowadzona dla wszystkich
prototypowych jednostek szybkich, a także dla tych, na których układ ewakuacyjny różni się w sposób zasadniczy od układu już uprzednio wypróbowanego);
.23 sprawdzenie, czy zastosowano środki zapobiegające przesuwaniu się bagażu, zapasów i zawartości pomieszczeń ładunkowych;
.24 sprawdzenie, czy półki i pawlacze do przechowywania bagażu przewożonego w pomieszczeniach pasażerskich są zaopatrzone w odpowiednie środki zabezpieczające przed spadaniem bagażu w jakichkolwiek mogących zaistnieć warunkach;
.25 sprawdzenie, czy poziom hałasu w pomieszczeniach załogi i pasażerów jest
odpowiednio niski, aby zapewnić słyszalność systemu powiadamiania (nie
powinien przekraczać 75 dB(A));
.26 sprawdzenie, czy maksymalny poziom hałasu w pomieszczeniach sterowania nie przekracza 65 dB(A);
.27 sprawdzenie, czy konstrukcja zawierająca napęd mechaniczny lub system
uruchamiający napędzane mechanicznie elementy do normalnego sterowania kierunkiem posiada wtórne środki uruchamiania tych urządzeń, chyba
że przewidziano system alternatywny;
.28 sprawdzenie, czy system sterowania kierunkiem jest tak skonstruowany, że
awaria pojedynczego napędu lub systemu, stosownie do rozwiązania, nie
spowoduje unieruchomienia innego napędu lub systemu, lub nie uniemożliwi przywrócenia jednostce bezpieczeństwa;
.29 sprawdzenie, czy napędy mechaniczne urządzeń sterowania kierunkiem,
łącznie z tymi, które są wymagane do sterowania ciągiem naprzód lub
wstecz, uruchamiają się automatycznie i reagują prawidłowo w czasie 5 sekund od zaniku zasilania lub innego podobnego defektu, jeżeli jest to niezbędne dla przywrócenia jednostce bezpieczeństwa;
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.30 sprawdzenie, czy w przypadku gdy system sterowania kierunkiem może być
obsługiwany również z innych stanowisk, zapewniona jest dwustronna komunikacja między stanowiskiem kierowania jednostką i tymi stanowiskami;
.31 sprawdzenie, czy na stanowisku kierowania jednostką oraz na innych stanowiskach, z których można nią kierować, zapewniono odpowiednie wskaźniki
w celu dostarczenia osobie kierującej jednostką informacji potwierdzających
prawidłową – w stosunku do żądanej – reakcję urządzeń sterujących kierunkiem, a także sygnalizujących reakcje nienormalne lub wadliwe;
.32 sprawdzenie, czy jednostka jest wyposażona w co najmniej jedną kotwicę
z przyłączonym do niej łańcuchem (lub łańcuchem i liną) oraz w urządzenie do jej wciągania;
.33 sprawdzenie, czy jednostka jest wyposażona w odpowiedni i bezpieczny
środek do zwalniania kotwicy, jej łańcucha i liny;
.34 sprawdzenie, czy zapewniono odpowiednie środki do dwustronnej komunikacji głosowej między pomieszczeniem obsługi urządzenia kotwicznego a osobami zajmującymi się rzucaniem, podnoszeniem lub zwalnianiem kotwicy;
.35 sprawdzenie, czy ułożenie urządzenia kotwicznego jest takie, że jakiekolwiek powierzchnie, o które łańcuch może się ocierać (na przykład kluza
kotwiczna i elementy kadłuba), nie uszkodzą lub nie splączą łańcucha;
.36 próbę działania wyposażenia kotwicznego;
.37 sprawdzenie, czy ułożenie urządzenia holowniczego jest takie, że jakiekolwiek powierzchnie, o które lina holownicza może się ocierać (np. prowadnice), są zaokrąglone odpowiednim promieniem dla uniknięcia uszkodzenia
liny holowniczej pod obciążeniem;
.38 sprawdzenie, czy maksymalna dopuszczalna prędkość, przy której jednostka może być holowana, jest podana w Księdze obsługi jednostki;
.39 sprawdzenie, czy na jednostce znajduje się odpowiednie wyposażenie do
cumowania;
.40 sprawdzenie, czy wszystkie przegrody, sufity i szalunki, jeżeli nie są przegrodami ognioodpornymi, są wykonane z materiału niepalnego lub materiału
WRP;
.41 sprawdzenie, czy jeżeli zastosowano izolację w rejonach, w których może
ona mieć kontakt z palnymi płynami lub ich oparami, powierzchnia izolacji
jest nieprzepuszczalna dla tych płynów i ich oparów;
.42 sprawdzenie, czy meble i wyposażenie w pomieszczeniach ogólnodostępnych oraz pomieszczeniach załogi odpowiadają odpowiednim standardom;
.43 sprawdzenie, czy odsłonięte powierzchnie w korytarzach i obudowach klatek
schodowych oraz szalunki na grodziach, ścianach i sufitach wszystkich pomieszczeń mieszkalnych, służbowych oraz stanowisk sterowania, jak również
ukryte lub niedostępne przestrzenie w pomieszczeniach mieszkalnych, służbowych oraz na stanowiskach sterowania są wykonane przynajmniej z materiałów posiadających właściwość wolnego rozprzestrzeniania płomienia;
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.44 sprawdzenie, czy każdy materiał termo- lub dźwiękoizolacyjny nie odpowiadający wymaganiom punktów 7.2.1 lub 7.2.2 z Międzynarodowego kodeksu bezpieczeństwa jednostek szybkich (zwanego dalej Kodeksem HSC)
jest materiałem niepalnym;
.45 sprawdzenie, czy puste pomieszczenia, które wypełnione są palnymi materiałami wypornościowymi o małej gęstości, są zabezpieczone przez oddzielenie od sąsiadujących przestrzeni o zagrożeniu pożarowym przegrodami
ogniotrwałymi, zgodnie z tabelami 7.4.1 i 7.4.2 z Kodeksu HSC. Ponadto
przestrzenie te i ich zamknięcia powinny być gazoszczelne, lecz powinny
mieć wentylację wyprowadzoną na zewnątrz;
.46 sprawdzenie, czy w pomieszczeniach, w których dozwolone jest palenie,
umieszczono odpowiednie, niepalne pojemniki na popiół. W pomieszczeniach, w których palenie nie jest dozwolone, powinny się znajdować odpowiednie napisy;
.47 sprawdzenie, czy rurociągi wydechowe są wykonane w taki sposób, aby do
minimum zmniejszyć ryzyko pożaru;
.48 sprawdzenie, czy w pomieszczeniach mieszkalnych i służbowych, posterunkach sterowania, korytarzach i klatkach schodowych zamknięte przestrzenie powietrzne za szalunkiem są odpowiednio podzielone za pomocą
dopasowanych przegród przecinających ciąg powietrza, rozmieszczonych
w odstępach nie większych niż 14 m;
.49 sprawdzenie, czy zbiorniki zawierające paliwo i inne palne ciecze są oddzielone od pomieszczeń pasażerskich, załogowych i bagażowych za pomocą paroszczelnych obudów lub koferdamów, które są odpowiednio wentylowane i osuszane;
.50 sprawdzenie, czy w rejonach o dużym zagrożeniu pożarowym oraz w ich
pobliżu nie umieszczono zbiorników paliwowych;
.51 sprawdzenie, że każdy rurociąg paliwowy, którego uszkodzenie może doprowadzić do wypływu paliwa ze zbiornika zapasowego, osadowego lub
rozchodowego, jest zaopatrzony w kurek lub zawór, zainstalowany bezpośrednio na zbiorniku w sposób umożliwiający jego zamknięcie z miejsca
znajdującego się poza rozpatrywanym pomieszczeniem w przypadku pożaru w pomieszczeniu, w którym znajduje się ten zbiornik;
.52 sprawdzenie działania zaworów odcinających sterowanych lokalnie lub
zdalnie;
.53 sprawdzenie, czy rurociągi, zawory oraz złączki przenoszące ciecze palne
są wykonane ze stali lub innego równoważnego materiału, spełniającego
wymagania w odniesieniu do wytrzymałości i integralności pożarowej;
.54 sprawdzenie, na każdej jednostce, na której używane jest paliwo o punkcie
zapłonu poniżej 43 ºC, czy sposób jego przechowywania, dystrybucji i wykorzystania spełnia wymagania punktu 7.5.6 z Kodeksu HSC;
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.55 sprawdzenie, czy istnieje możliwość zamknięcia wszystkich głównych wlotów i wylotów głównych systemów wentylacyjnych z zewnątrz pomieszczenia wentylowanego. Dodatkowo otwory takie do rejonów o dużym zagrożeniu pożarowym powinny mieć możliwość zamykania ich ze stanowisk stale obsadzonych załogą;
.56 sprawdzenie, czy istnieje możliwość wyłączania wszystkich wentylatorów
z zewnątrz pomieszczenia, które obsługują, a także z zewnątrz pomieszczenia, w którym są zainstalowane. Wentylatory obsługujące rejony o dużym
zagrożeniu pożarowym powinny być ponadto sterowane ze stanowisk stale
obsadzonych załogą. Środki przewidziane do wyłączania wentylacji mechanicznej pomieszczenia maszynowni powinny być oddzielone od środków przewidzianych do wyłączania wentylacji innych przestrzeni;
.57 sprawdzenie, czy w przypadku gdy kanał wentylacyjny z konieczności
przechodzi przez przegrodę ogniotrwałą lub dymoszczelną, w pobliżu
przegrody zamontowano odporne na uszkodzenia samoczynnie działające
klapy pożarowe;
.58 sprawdzenie, czy wszystkie klapy zamontowane na przegrodach ognioodpornych lub dymoszczelnych są także zamykane ręcznie z każdej dostępnej
strony przegrody, na której są zamontowane oraz czy są zdalnie zamykane
ze stanowisk stale obsadzonych załogą;
.59 sprawdzenie, czy rejony o dużym i umiarkowanym zagrożeniu pożarowym,
a także inne przestrzenie zamknięte w pomieszczeniach mieszkalnych, które nie są na stałe zajmowane, są wyposażone w zatwierdzony automatyczny
system wykrywczy dymu oraz w ręczne przyciski alarmowe;
.60 sprawdzenie, czy pomieszczenia główne maszynowni są dodatkowo wyposażone w czujki inne niż dymowe, czy są nadzorowane przez kamery TV
i monitorowane z pomieszczenia dowodzenia;
.61 sprawdzenie, czy ręczne przyciski alarmowe są zainstalowane we wszystkich pomieszczeniach mieszkalnych, służbowych i tam, gdzie to niezbędne,
na stanowiskach sterowania;
.62 sprawdzenie działania systemu wykrywania pożaru oraz przycisków alarmowych;
.63 sprawdzenie, czy stałe systemy wykrywcze i alarmowe pożaru spełniają
wymagania podane w p. 7.7.2.1 z Kodeksu HSC;
.64 sprawdzenie, czy stałe systemy wykrywcze i alarmowe pożaru spełniają
wymagania instalacyjne podane w p. 7.7.2.2 z Kodeksu HSC;
.65 sprawdzenie, czy rejony o dużym zagrożeniu pożarowym są bronione zatwierdzonym i odpowiednim do mogącego zaistnieć pożaru stałym systemem gaszenia pożaru, uruchamianym ze stanowiska kierowania;
.66 sprawdzenie, czy system jest przystosowany do ręcznego uruchamiania miejscowego i zdalnego uruchamiania ze stanowisk stale obsadzonych załogą;
.67 sprawdzenie, czy stałe systemy gaszenia pożaru spełniają wymagania
p. 7.7.6.1 z Kodeksu HSC;
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.68 sprawdzenie, czy instalacje na dwutlenek węgla spełniają wymagania
p. 7.7.6.2 z Kodeksu HSC;
.69 sprawdzenie, czy posterunki dowodzenia, pomieszczenia mieszkalne oraz
pomieszczenia służbowe są wyposażone w przenośne gaśnice odpowiedniego typu. Na jednostce powinno być zainstalowane co najmniej pięć gaśnic, które powinny być tak rozmieszczone, aby były dostępne do natychmiastowego użycia. Dodatkowo należy sprawdzić, czy na zewnątrz każdego wejścia do pomieszczenia maszynowni umieszczono po jednej gaśnicy,
odpowiedniej do gaszenia pożaru w maszynowni;
.70 sprawdzenie aktualności okresowych przeglądów wszystkich gaśnic przenośnych;
.71 sprawdzenie, czy zainstalowano pompy pożarowe wraz z odpowiednim
wyposażeniem lub równie skuteczny system gaszenia pożaru, spełniający
wymagania p. 7.7.8 z Kodeksu HSC;
.72 sprawdzenie działania wszystkich pomp pożarowych;
.73 sprawdzenie, czy granice pomieszczeń kategorii specjalnej są izolowane
zgodnie z tabelami 7.4-1 i 7.4-2 z Kodeksu HSC;
.74 sprawdzenie, czy na mostku przewidziano wskaźniki pokazujące, kiedy drzwi
pożarowe prowadzące do lub z pomieszczeń kategorii specjalnej są zamknięte;
.75 sprawdzenie, czy każde pomieszczenie kategorii specjalnej jest wyposażone w uznaną stałą, ręcznie sterowaną instalację rozpylającą wodę pod ciśnieniem lub instalację równoważną, uznaną przez Administrację;
.76 sprawdzenie działania stałej instalacji gaśniczej;
.77 sprawdzenie, czy w pomieszczeniach kategorii specjalnej utrzymywana jest
stała służba patrolowa, chyba że przewidziano tam stały system wykrywczy
i alarmowy pożaru oraz zastosowano system nadzoru telewizyjnego;
.78 sprawdzenie, czy w pomieszczeniach kategorii specjalnej przewidziano
ręczne przyciski sygnalizacji alarmowej pożaru wszędzie tam, gdzie jest to
niezbędne, przy czym jeden przycisk powinien być umieszczony przy każdym wyjściu z tych pomieszczeń;
.79 losowe sprawdzenie przycisków sygnalizacji alarmowej;
.80 sprawdzenie, czy w każdym pomieszczeniu specjalnym znajdują się co
najmniej trzy prądownice mgłowe i jeden przenośny zestaw pianowy składający się z prądownicy powietrzno-pianowej z zasysaczem liniowym;
.81 sprawdzenie, czy na jednostce znajdują się co najmniej dwa zestawy przeznaczone do użytku w pomieszczeniach specjalnych oraz co najmniej trzy
przenośne gaśnice rozmieszczone w taki sposób, aby odległość z każdego
miejsca w takim pomieszczeniu do gaśnicy nie była większa niż 15 m i aby
jedna gaśnica przenośna umieszczona była przy każdym wyjściu z takiego
pomieszczenia;
.82 sprawdzenie, czy system wentylacji spełnia wymagania p. 7.8.5 z Kodeksu
HSC;
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.83 sprawdzenie działania szybkiego wyłączania i skutecznego zamykania systemu wentylacji;
.84 sprawdzenie, czy na pokładach przewidziano odpływy zapewniające szybkie usunięcie wody bezpośrednio za burtę lub, alternatywnie, urządzenia do
pompowania i osuszania;
.85 sprawdzenie, czy na każdym pokładzie lub platformie (jeżeli są one zainstalowane), na których przewożone są pojazdy, wyposażenie, które może
stanowić źródło zapłonu palnych oparów, a w szczególności urządzenia
i instalacje elektryczne, zamontowano na wysokości co najmniej 450 mm od
pokładu lub platformy. Jednakże, jeżeli dla bezpiecznej eksploatacji jednostki konieczne jest zamontowanie wyposażenia i instalacji elektrycznych na
wysokości mniejszej niż 450 mm, wówczas takie urządzenia i instalacje elektryczne mogą być instalowane, pod warunkiem że są one typu uznanego do
stosowania w środowisku wybuchowej mieszanki paliwowo-powietrznej;
.86 sprawdzenie, czy urządzenia i instalacje elektryczne, które zostały zamontowane w kanałach wentylacji wyciągowej, są typu uznanego do stosowania w środowisku z wybuchową mieszanką paliwa z powietrzem;
.87 sprawdzenie, czy wszystkie otwory, z wyjątkiem luków pomiędzy ładowniami, pomieszczeniami kategorii specjalnej, magazynami i komorami bagażowymi oraz pomiędzy tymi pomieszczeniami a pokładami otwartymi, są
zaopatrzone w umocowane na stałe zamknięcia, których odporność pożarowa jest co najmniej równa odporności przegród, w których są zainstalowane;
.88 sprawdzenie, czy otwieranie i zamykanie każdych drzwi jest możliwe
z każdej strony przegrody przez jedną osobę;
.89 sprawdzenie, czy drzwi pożarowe w przegrodach wygradzających rejony
o dużym zagrożeniu pożarowym oraz klatki schodowe spełniają wymagania p. 7.9.3.3 z Kodeksu HSC;
.90 sprawdzenie zdalnego i miejscowego zamykania/otwierania drzwi pożarowych;
.91 sprawdzenie, czy na wszystkich jednostkach, innych niż jednostki pasażerskie kategorii A, znajdują się co najmniej dwa komplety wyposażenia strażackiego spełniające wymagania punktu 7.10.3 z Kodeksu HSC;
.92 sprawdzenie, czy na jednostkach pasażerskich kategorii B na każde 80 m
łącznej długości wszystkich pomieszczeń pasażerskich i służbowych na
pokładzie znajdują się dwa komplety wyposażenia strażackiego i dwa
komplety wyposażenia osobistego, przy czym każdy komplet powinien odpowiadać wymaganiom punktów 7.10.3.1.1 do 7.10.3.1.3 z Kodeksu HSC;
.93 sprawdzenie, czy na jednostkach pasażerskich kategorii B dla każdego aparatu oddechowego przewidziano jedną prądownicę mgłową, przechowywaną w pobliżu tych aparatów;
.94 sprawdzenie, czy wyposażenie strażackie lub komplety wyposażenia osobistego są łatwo dostępne i gotowe do użycia, a tam, gdzie przewidziano więcej niż jeden komplet wyposażenia strażackiego lub osobistego, czy przechowywane są one w miejscach możliwie odległych;
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.95 sprawdzenie, czy na jednostkach pasażerskich na każdym stanowisku dowodzenia przechowywane są co najmniej dwa zestawy wyposażenia strażackiego i jeden komplet wyposażenia osobistego;
.96 sprawdzenie, czy wyposażenie strażackie i aparaty oddechowe spełniają
wymagania punktu 7.10.3 z Kodeksu HSC;
.97 w przypadku jednostek pasażerskich sprawdzenie, czy:
– wentylatory w każdej strefie pomieszczeń mieszkalnych są także dodatkowo niezależnie sterowane ze stanowiska stale obsadzonego wachtą;
– pomieszczenia ogólnodostępne i służbowe, magazyny inne niż służące do
przechowywania palnych cieczy, a także podobne pomieszczenia są bronione przez stały system tryskaczowy. System tryskaczowy sterowany
ręcznie powinien być podzielony na sekcje o odpowiedniej wielkości,
a sterowanie zaworami każdej sekcji, uruchamianie pomp tryskaczowych
i sygnalizacji alarmowej powinno się odbywać z dwu oddzielnych pomieszczeń, możliwie najbardziej oddalonych od siebie, z których jedno
powinno być pomieszczeniem stale obsadzonym wachtą;
.98 w przypadku jednostek towarowych sprawdzenie, czy pomieszczenia ładunkowe, z wyjątkiem rejonów na pokładach otwartych i ładowni chłodzonych, są wyposażone w automatyczny system wykrywczy dymu i czy są
bronione przez szybko działający system gaszenia pożaru, uruchamiany ze
stanowiska dowodzenia;
.99 sprawdzenie, czy urządzenia ratunkowe i ich rozmieszczenie spełniają wymagania rozdziału III Konwencji SOLAS i czy są zatwierdzone przez Administrację;
.100 sprawdzenie, czy urządzenia ratunkowe są uznanego typu i czy przeszły
próby wymagane rezolucjami IMO: A.520(13) i A.689(17);
.101 sprawdzenie, że urządzenia ratunkowe są oznakowane w sposób określający ich datę produkcji lub datę ważności;
.102 sprawdzenie, czy na szybkiej jednostce pasażerskiej oraz szybkiej jednostce towarowej o pojemności brutto 500 i większej znajdują się:
– co najmniej trzy radiotelefony VHF do łączności dwukierunkowej;
– co najmniej jeden transponder radarowy;
– co najmniej jedno urządzenie do lokalizacji używane w akcjach poszukiwań i ratownictwa morskiego (AIS SART) 1 ;
.103 sprawdzenie, czy transpondery radarowe mogą być w szybki sposób
przeniesione do jednostek ratunkowych;
.104 sprawdzenie, czy urządzenie do lokalizacji używane w akcjach poszukiwań i ratownictwa morskiego (AIS SART)1 może być w szybki sposób
przeniesione do jednostki ratunkowej;

1

Obowiązuje od 1 stycznia 2010 r. zamiast transpondera radarowego.
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.105 sprawdzenie, czy na jednostce znajdują się awaryjne środki łączności,
składające się ze stacjonarnego, przenośnego lub obu rodzajów wyposażenia do łączności dwukierunkowej pomiędzy awaryjnymi posterunkami
dowodzenia, stanowiskami alarmowymi i ewakuacyjnymi oraz strategicznymi miejscami na pokładzie;
.106 sprawdzenie działania środków łączności;
.107 sprawdzenie, czy na jednostce jest system alarmu ogólnego odpowiadający wymaganiom prawidła III/50 Konwencji SOLAS 74/94 z Protokołem
1978, obsługiwany z pomieszczenia sterowania;
.108 sprawdzenie działania systemu alarmu ogólnego;
.109 sprawdzenie, czy na jednostce znajduje się przenośna lampa do sygnalizacji dziennej, która przez cały czas jest dostępna do użytku w pomieszczeniu sterowania i która nie jest zależna od głównego źródła energii
elektrycznej jednostki;
.110 sprawdzenie, czy na jednostce znajduje się co najmniej 12 rakiet spadochronowych, odpowiadających wymaganiom III/3.1 z Kodeksu LSA,
przechowywanych w pomieszczeniu sterowania lub w jego pobliżu;
.111 sprawdzenie, czy na każdej burcie jednostki znajduje się co najmniej jedno koło ratunkowe zaopatrzone w pławkę świetlną i dymną, które może
być szybko zwalniane z pomieszczenia sterowania oraz z miejsca lub
z pobliża miejsca, w którym jest umieszczone;
.112 sprawdzenie, czy w pobliżu każdego normalnego wyjścia z jednostki oraz
na otwartych pokładach, do których mają dostęp pasażerowie i załoga,
znajduje się co najmniej po jednym kole ratunkowym;
.113 sprawdzenie, czy koła ratunkowe umieszczone w pobliżu normalnych
wyjść z jednostki są wyposażone w linki ratunkowe o długości minimum
30 metrów;
.114 sprawdzenie, czy minimum połowa całkowitej liczby kół jest wyposażona w pławki świetlne. Do kół zaopatrzonych w pławki świetlne nie zalicza się kół zaopatrzonych w linki ratunkowe, wymienionych w 6.1.3.112;
.115 sprawdzenie, czy dla każdej osoby na pokładzie jednostki znajdują się
pasy ratunkowe spełniające wymagania 2.2.1 i 2.2.2 z Kodeksu LSA oraz
dodatkowo:
– czy przewidziano pasy ratunkowe dla dzieci w liczbie równej co najmniej 10% ilości pasażerów na pokładzie lub taką ilość, która będzie
potrzebna dla zapewnienia pasa ratunkowego każdemu dziecku;
– w przypadku jednostki pasażerskiej, czy przewidziano dodatkowe pasy ratunkowe dla nie mniej niż 5% całkowitej liczby pasażerów na
pokładzie i czy są one przechowywane w widocznych miejscach na
pokładzie lub stanowiskach alarmowych;
– czy na jednostce znajdują się dodatkowe pasy ratunkowe w ilości wystarczającej dla osób pełniących służbę oraz na stanowiskach daleko
umieszczonych jednostek ratunkowych i łodzi ratowniczych na użytek
obsługujących je osób;
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.116 sprawdzenie, czy wszystkie pasy ratunkowe są wyposażone w oświetlenie spełniające wymagania 2.2.3 z Kodeksu LSA;
.117 sprawdzenie, czy pasy ratunkowe są rozmieszczone tak, aby były łatwo
dostępne, a miejsca ich przechowywania są wyraźnie oznaczone;
.118 sprawdzenie, czy dla każdej osoby wyznaczonej do załogi łodzi ratowniczej jest przewidziany kombinezon ratunkowy odpowiedniego rozmiaru,
odpowiadający wymaganiom 2.3 z Kodeksu LSA;
.119 sprawdzenie, czy dla każdego członka załogi wyznaczonego do pełnienia
obowiązków w grupie morskiego systemu ewakuacyjnego (MES) przewidziano kombinezon ratunkowy lub kombinezon chroniący przed zimnem. Kombinezony takie nie są wymagane, jeżeli jednostka odbywa stale
podróże w ciepłym klimacie gdzie, według opinii Administracji, takie
kombinezony nie są konieczne;
.120 sprawdzenie, czy każdej osobie na pokładzie zapewniono instrukcje, których należy przestrzegać w przypadku zagrożenia;
.121 sprawdzenie, czy rozkłady alarmowe, odpowiadające wymaganiom III/8
z Konwencji SOLAS, są wywieszone w widocznych miejscach na całej
jednostce;
.122 sprawdzenie, czy w pomieszczeniach ogólnodostępnych, w widocznych
miejscach na stanowiskach alarmowych, w innych pomieszczeniach pasażerskich oraz blisko każdego siedzenia dla pasażera umieszczone są
ilustracje i instrukcje, sporządzone w języku zrozumiałym dla przewożonych osób, informujące pasażerów o:
– ich stanowiskach alarmowych;
– podstawowych działaniach, które muszą podjąć w sytuacji zagrożenia;
– sposobie zakładania pasów ratunkowych;
.123 sprawdzenie, czy w każdym pomieszczeniu jadalnym i wypoczynkowym
załogi znajduje się Podręcznik szkoleniowy;
.124 sprawdzenie, czy w pobliżu jednostek ratunkowych i urządzeń do ich wodowania znajdują się tablice i znaki, dobrze widoczne w warunkach oświetlenia awaryjnego, ilustrujące przeznaczenie i procedurę obsługi urządzeń;
.125 sprawdzenie, czy jednostka ratunkowa jest tak ustawiona, aby możliwe
było zwolnienie jej z zamocowań z miejsca jej ustawienia (lub z jego pobliża), a także z miejsca znajdującego się w pomieszczeniu sterowania
(lub w jego pobliżu);
.126 sprawdzenie, czy ustawione na obu burtach jednostki ratunkowe mają
jednakową pojemność;
.127 sprawdzenie, czy stanowiska wodowania jednostek ratunkowych znajdują
się w miejscach zapewniających bezpieczne wodowanie, ze szczególnym
uwzględnieniem zachowania odpowiedniej odległości od śrub napędowych i dysz wodnych oraz ostrych, wystających części kadłuba, oraz
sprawdzenie, czy miejsca te są odpowiednio oświetlone światłem zasilanym z awaryjnego źródła energii elektrycznej;
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.128 sprawdzenie, czy obszar wody, do którego ma być zwodowana jednostka
ratunkowa, jest odpowiednio oświetlony światłem zasilanym z podstawowego i awaryjnego źródła energii elektrycznej;
.129 sprawdzenie, czy każda tratwa ratunkowa jest posadowiona z faleniem na
stałe połączonym z jednostką i urządzeniami do swobodnego spadku;
.130 przeprowadzenie próby wodowania przynajmniej jednej jednostki ratunkowej podczas próby opuszczania statku;
.131 sprawdzenie, czy korytarze, schody i wyjścia prowadzące do miejsc ewakuacji są odpowiednio oświetlone światłem zasilanym z głównego i rezerwowego źródła energii elektrycznej;
.132 w przypadku gdy nie są zamontowane jednostki ratunkowe wodowane za
pomocą żurawików sprawdzenie, czy zainstalowano morski system ewakuacyjny (MES) lub równoważne środki ewakuacji;
.133 sprawdzenie, czy każde stanowisko obsługi systemu MES jest zaopatrzone w nóż bezpieczeństwa;
.134 sprawdzenie, czy jednostka jest zaopatrzona w wyrzutnię linki ratunkowej odpowiadającą wymaganiom punktu 7.1 z Kodeksu LSA;
.135 sprawdzenie, czy liny używane do wodowania jednostek ratunkowych były
przekładane końcami w odstępach czasu nie dłuższych niż 30 miesięcy
oraz wymieniane, kiedy to niezbędne z powodu ich uszkodzeń, lub w odstępach czasu nie przekraczających pięciu lat, w zależności od tego, który
okres jest krótszy;
.136 sprawdzenie, czy są zapewnione części zamienne oraz sprzęt do naprawy
urządzeń ratunkowych i ich części, które są narażone na znaczne wypracowanie lub zużycie i wymagają regularnej wymiany;
.137 sprawdzenie na podstawie zapisów w dzienniku pokładowym czy co miesiąc są przeprowadzane, zgodnie z listą wymaganą w III/36.1 z Konwencji SOLAS, inspekcje urządzeń ratunkowych łącznie z wyposażeniem
jednostek ratunkowych;
.138 sprawdzenie, czy każda tratwa pneumatyczna, każdy pneumatyczny pas ratunkowy oraz MES są poddawane atestacji przez uznaną firmę serwisową
w okresach nie przekraczających 12 miesięcy (w przypadku kiedy jest to
niewykonalne, Administracja może przedłużyć ten okres o jeden miesiąc);
.139 sprawdzenie, czy dodatkowo, w połączeniu z okresową obsługą, każdy
morski system ewakuacji (MES) na jednostce szybkiej jest okresowo
rozwijany w odstępach czasu uzgodnionych przez Administrację, nie rzadziej jednak niż raz na 6 lat;
.140 sprawdzenie, czy urządzenia wodujące są poddawane obsłudze technicznej w odstępach czasu określonych przez instrukcję utrzymania urządzeń
na statku zgodnie z prawidłem III/36 z Konwencji SOLAS;
.141 sprawdzenie, czy urządzenia wodujące są poddawane przeglądom rocznym, wymaganym w punkcie 1.5.1.3 z Kodeksu HSC;
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.142 sprawdzenie, czy po zakończeniu przeglądu wg podpunktu 6.1.3.140
urządzenia wodujące są poddawane próbie dynamicznej hamulców przy
maksymalnej prędkości opuszczania;
.143 sprawdzenie, czy nowe i nowatorskiej konstrukcji pneumatyczne tratwy
ratunkowe mają przedłużony przez Administrację okres używalności
(okres ważności atestacji), a jeśli tak, to sprawdzenie, czy:
a. nowe i nowatorskiej konstrukcji urządzenia tratw ratunkowych
utrzymują sprawność techniczną, wymaganą w procedurze atestacji,
podczas przedłużonych okresów między kontrolami;
b. system tratw ratunkowych jest sprawdzany na statku przez personel
posiadający odpowiednie świadectwo, zgodnie z podrozdziałem
8.7 z Kodeksu HSC;
c. atestacja przeprowadzana jest, zgodnie z zaleceniami IMO, w odstępach czasu nie przekraczających 5 lat.
.144 sprawdzenie, czy zwalniaki hydrostatyczne są poddawane atestacji przez
uznaną firmę serwisową w okresach nie przekraczających 12 miesięcy
(w przypadku kiedy jest to niewykonalne, Administracja może przedłużyć ten okres o jeden miesiąc);
.145 sprawdzenie, czy jednostka szybka wyposażona jest w co najmniej dwie
jednostki ratunkowe, każda o pojemności wystarczającej na pomieszczenie nie mniej niż 100% całkowitej liczby osób, na jaką jednostka jest certyfikowana;
.146 sprawdzenie, czy jednostka szybka wyposażona jest dodatkowo w jednostkę ratunkową o zdolności pomieszczenia 10% całkowitej liczby osób,
na jaką jednostka jest certyfikowana;
.147 sprawdzenie, czy jednostka posiada co najmniej jedną łódź ratowniczą do
podejmowania osób z wody, a w przypadku gdy jest certyfikowana do
przewozu więcej niż 450 pasażerów, posiada nie mniej niż jedną łódź ratowniczą na każdej burcie;
.148 sprawdzenie, czy jednostka szybka posiada co najmniej jedną łódź ratowniczą na każde 9 tratw ratunkowych;
.149 sprawdzenie, czy przewidziano środki, przy użyciu których normalna
praca urządzeń napędowych może być utrzymana lub przywrócona nawet
wówczas, gdy jedno z ważnych urządzeń pomocniczych przestanie funkcjonować;
.150 sprawdzenie, czy istnieje możliwość uruchomienia urządzeń maszynowych ze stanu bezenergetycznego;
.151 sprawdzenie, czy wszystkie części urządzeń maszynowych, systemy hydrauliczne, pneumatyczne i inne wraz ze związanym z nimi osprzętem,
które poddane są działaniu ciśnienia wewnętrznego, zostały przed oddaniem ich po raz pierwszy do eksploatacji poddane odpowiednim próbom,
włączając w to próbę ciśnieniową;
.152 sprawdzenie, czy każdy kocioł, zbiornik ciśnieniowy oraz związane z nimi
rurociągi są wyposażone w odpowiednie środki zapobiegające przekroczeniu
ciśnienia w czasie eksploatacji, a także czy przed zainstalowaniem zostały
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poddane hydraulicznej próbie ciśnieniowej oraz, tam, gdzie to wskazane,
w kolejnych określonych przedziałach czasowych poddawane były próbie
pod ciśnieniem odpowiednio przekraczającym ciśnienie robocze;
sprawdzenie, czy przewidziano rozwiązania zapewniające, że w przypadku awarii któregokolwiek systemu chłodzenia cieczą zostanie ona natychmiast wykryta i zasygnalizowana (wizualnie i dźwiękowo) oraz czy
przewidziano także środki przeznaczone do minimalizowania skutków
takiej awarii na urządzeniach obsługiwanych przez ten system;
sprawdzenie, czy jednostka kategorii B oraz jednostka towarowa posiadają dodatkowe urządzenia sterujące w samej maszynowni lub jej pobliżu;
sprawdzenie, czy urządzenia maszynowe są przystosowane do eksploatacji jak dla siłowni bezobsługowej, włącznie z automatycznym systemem
wykrywania pożaru, systemem alarmowym zęz, systemami zdalnego sterowania urządzeniami maszynowymi i systemami alarmowymi;
sprawdzenie, czy silniki są wyposażone w odpowiednie urządzenia pomiarowo-kontrolne i monitorujące prędkość obrotową, temperaturę, ciśnienie oraz inne parametry ich działania;
sprawdzenie, czy silniki są zabezpieczone przed osiągnięciem nadmiernych obrotów, spadkiem ciśnienia smarowania, utratą czynnika chłodzącego, wysoką temperaturą, niewłaściwym działaniem części ruchomych
oraz przeciążeniem, wraz z próbą zadziałania takich zabezpieczeń;
sprawdzenie, czy przewidziano co najmniej dwa niezależne sposoby szybkiego zatrzymania silników z pomieszczenia sterowania w dowolnych warunkach ich działania;
sprawdzenie, czy zapewniono odprowadzanie nadmiaru paliwa i oleju do
bezpiecznego miejsca;
sprawdzenie, czy instalacja turbiny została tak rozwiązana, aby nie była
możliwa jej ciągła praca w zakresie obrotów, przy których występują
nadmierne drgania, blokowanie lub niestabilność;
sprawdzenie (w przypadku napędu turbiną gazową), czy udostępniono informacje dotyczące zalecanego maksymalnego stężenia zanieczyszczeń;
sprawdzenie, czy każdy silnik został wyposażony w urządzenie awaryjnego wyłączania przy przekroczeniu obrotów, podłączone bezpośrednio
do każdego wału wirnika, jeśli to możliwe;
sprawdzenie, czy dla obudowy akustycznej osłaniającej całkowicie generator gazu i wysokociśnieniowe rurociągi paliwa zainstalowano system
wykrywania i gaszenia pożaru;
sprawdzenie, czy dla wysokoprężnego układu napędowego została wykonana analiza drgań skrętnych;
sprawdzenie, czy wysokociśnieniowe rurociągi paliwa na silnikach są zabezpieczone systemem przewodów osłaniających oraz czy zainstalowany
jest alarm informujący o uszkodzeniu rurociągu;
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.166 sprawdzenie, czy silniki o średnicy cylindra 200 mm lub o pojemności
skrzyni korbowej 0,6 m3 i większej są wyposażone w przeciwwybuchowe
zawory bezpieczeństwa zatwierdzonego typu o dostatecznej powierzchni
upustu, zamontowane na skrzyni korbowej;
.167 sprawdzenie, czy zastosowano rozwiązania zapewniające włączenie
alarmu optycznego i dźwiękowego w przypadku spadku ciśnienia lub poziomu oleju smarowego poniżej bezpiecznego poziomu, przy uwzględnieniu prędkości obiegu oleju w silniku;
.168 sprawdzenie, czy dla układu napędowo-unoszącego przewidziano środki
dla zminimalizowania możliwości dostania się do niego śmieci lub innych
ciał obcych, możliwości okaleczenia personelu przez linię wałów lub inne
części wirujące oraz, tam, gdzie jest to konieczne – czy możliwe jest przeprowadzanie oględzin lub usunięcie śmieci w trakcie eksploatacji;
.169 sprawdzenie, czy rurociągi paliwa, oleju smarowego i innych palnych
olejów są osłonięte lub odpowiednio zabezpieczone w inny sposób dla
uniknięcia, tak dalece, na ile to wykonalne, opryskiwania lub przecieków
oleju na gorące powierzchnie, do wlotów powietrza urządzeń maszynowych oraz na inne źródła zapłonu;
.170 sprawdzenie, czy zapewniono bezpieczne i skuteczne środki dla określenia ilości paliwa znajdującego się w każdym zbiorniku paliwowym;
.171 sprawdzenie (jeżeli zbiorniki rozchodowe są napełniane automatycznie
lub poprzez zdalne sterowanie), czy zapewniono środki zapobiegające
rozlewom z powodu przelania;
.172 jeżeli zbiorniki rozchodowe lub osadowe są wyposażone w urządzenia
grzejne, sprawdzenie, czy przewidziano alarm wysokiej temperatury, jeżeli z powodu uszkodzenia czujek termostatycznych może być osiągnięty
punkt zapłonu oleju;
.173 przeprowadzenie próby działania instalacji zęzowej wraz z układem
zdalnego sterowania i automatyką, jeśli to ma zastosowanie;
.174 przeprowadzenie próby działania sygnalizacji wysokiego poziomu zęz;
.175 przeprowadzenie próby działania instalacji: balastowej, wody chłodzącej,
paliwowej, oleju smarowego (w przypadku wątpliwości co do stanu technicznego rurociągów, PRS może wymagać przeprowadzenia prób hydraulicznych lub pomiaru grubości ścianek);
.176 oględziny rurociągów instalacji przelewowej, instalacji odpowietrzającej
i rurociągów pomiarowych;
.177 sprawdzenie, czy uszkodzenie jakiegokolwiek systemu zdalnego lub automatycznego sterowania uruchamia alarm dźwiękowy i optyczny, nie
uniemożliwiając równocześnie normalnego sterowania ręcznego;
.178 sprawdzenie, czy tam gdzie sterowniki napędowe lub manewrowe ulokowane są na stanowiskach sąsiadujących, ale leżących poza stanowiskami
sterowania, przekazanie sterowania możliwe jest wyłącznie ze stanowiska,
które przejmuje sterowanie. Pomiędzy wszystkimi stanowiskami, z których
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mogą być wykonywane czynności sterowania, a także między takimi stacjami a stanowiskami obserwacyjnymi powinna być zapewniona głosowa
komunikacja dwukierunkowa;
sprawdzenie, czy na jednostkach kategorii B i jednostkach towarowych
systemy zdalnego sterowania urządzeniami maszynowymi napędu i sterowania kierunkiem są zaopatrzone w rezerwowe systemy sterowania,
obsługiwane z pomieszczenia sterowania. Na jednostkach towarowych
zamiast systemu rezerwowego opisanego powyżej, może być zaakceptowany system rezerwowy obsługiwany z pomieszczenia sterowania siłownią, takiego jak np. centrala manewrowo-kontrolna (CMK), znajdującego
się poza pomieszczeniem sterowania;
sprawdzenie, czy stanowisko lub stanowiska, z których prowadzone jest
sterowanie manewrami jednostki i/lub jej głównymi urządzeniami maszynowymi, są wyposażone w łatwo dostępne urządzenia sterujące, przeznaczone do użytku w sytuacji awaryjnej w celu:
– uruchomienia stałych systemów gaśniczych;
– zamknięcia otworów wentylacyjnych oraz zatrzymania wentylatorów
dostarczających powietrze do przedziałów chronionych przez stałe
systemy gaśnicze;
– odcięcia zasilania paliwem urządzeń maszynowych w pomieszczeniach maszynowych głównych i pomocniczych;
– odłączenia wszystkich źródeł energii elektrycznej od normalnego systemu rozdzielczego (urządzenie sterujące powinno być zabezpieczone
dla zmniejszenia ryzyka przypadkowego lub nieuważnego uruchomienia); oraz
– zatrzymania silnika(-ów) głównego i pomocniczych urządzeń maszynowych;
sprawdzenie działania urządzeń sterujących wymienionych w 16.1.3.174;
sprawdzenie, gdy urządzenia sterujące napędem i manewrami są umieszczone na stanowiskach poza pomieszczeniem sterowania, czy stanowiska
takie posiadają bezpośrednią łączność z pomieszczeniem sterowania,
w którym powinny być pełnione ciągłe wachty oraz sprawdzenie działania takiej łączności;
sprawdzenie, czy na jednostce znajdują się systemy alarmowe wizualne
i dźwiękowe, które sygnalizują na stanowiskach sterowania jednostki
niewłaściwe działanie lub stany niebezpieczne wymienione w .184 i .185;
sprawdzenie, czy alarm sygnalizujący stan wymagający natychmiastowego działania wyróżnia się i jest w zasięgu oczu wszystkich członków załogi w pomieszczeniu sterowania oraz czy wywołuje go:
– zadziałanie systemu wykrywania pożaru;
– całkowity zanik normalnego zasilania energią elektryczną;
– przekroczenie prędkości obrotowej przez silniki główne;
– niekontrolowany wzrost temperatury którejkolwiek z zainstalowanych
na stałe baterii niklowo-kadmowych;
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.185 sprawdzenie, czy alarmy z sygnalizacją wizualną, inną niż sygnalizacja
alarmów podanych w .178, informują o sytuacjach wymagających działania w celu zapobieżenia pogłębieniu się niebezpiecznego stanu. Alarmy
te powinny następować w przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych
w p. 11.4.1.2 z Kodeksu HSC;
.186 sprawdzenie poprawności działania systemów alarmowych;
.187 sprawdzenie, czy wszystkie sygnały ostrzegawcze wymagane w .184
i .185 są zainstalowane na wszystkich stanowiskach, na których mogą
być pełnione funkcje sterowania;
.188 sprawdzenie, czy wyposażenie monitorujące przedziały pasażerskie, ładunkowe i maszynowe na wypadek pożaru i zatopienia tworzy, na ile to
wykonalne, zintegrowane podcentrum, zawierające sprzęt monitorujący
oraz sterowniki uruchamiające dla wszystkich sytuacji awaryjnych;
.189 sprawdzenie możliwości ręcznego przywrócenia napędu głównego po jego automatycznym odcięciu;
.190 sprawdzenie, czy instalacje elektryczne, łącznie z podstawowym źródłem
energii elektrycznej i instalacjami oświetleniowymi, są zgodne z zatwierdzoną dokumentacją;
.191 sprawdzenie, czy przewidziano niezależne i samodzielne awaryjne źródło
energii elektrycznej, wystarczające do prawidłowego zasilania wszystkich niezbędnych urządzeń;
.192 sprawdzenie, czy przewidziano niezależne i samodzielne tymczasowe
źródło energii elektrycznej, wystarczające do prawidłowego zasilania
wszystkich niezbędnych urządzeń;
.193 sprawdzenie, czy urządzenia rozruchowe dla każdego awaryjnego zespołu prądotwórczego są zadowalające;
.194 sprawdzenie, czy kable są odpowiednio prowadzone, ze szczególnym
uwzględnieniem rozdziału kabli prowadzonych z podstawowego i awaryjnego źródła energii elektrycznej;
.195 sprawdzenie, czy, jeśli to wymagane, urządzenie sterowe i urządzenie stabilizujące są zasilane z dwóch niezależnych źródeł energii elektrycznej;
.196 sprawdzenie, gdzie to ma zastosowanie, rozmieszczenia i przeprowadzenie prób dodatkowego oświetlenia awaryjnego;
.197 sprawdzenie, że przewidziano środki zapobiegania porażeniom, pożarom
i innym zagrożeniom pochodzącym od elektryczności;
.198 sprawdzenie minimalnej odległości zainstalowanego na stałe wyposażenia elektrycznego od głównego i sterowego kompasu magnetycznego;
.199 sprawdzenie stanu technicznego i poprawności działania kompasu magnetycznego, łącznie ze sprawdzeniem powtarzalności odczytu głównego
kompasu przez powtarzacze na awaryjnych stanowiskach sterowania, jeżeli urządzenia takie zostały zastosowane;
.200 sprawdzenie stanu technicznego i poprawności działania urządzenia do
pomiaru kursu o dokładności lepszej od kompasu magnetycznego, jeżeli
urządzenie takie zostało zastosowane;
198

.201 sprawdzenie stanu technicznego i poprawności działania żyrokompasu,
łącznie ze sprawdzeniem powtarzalności odczytu głównego kompasu żyroskopowego przez wszystkie powtarzacze, jeżeli urządzenia takie zostały zastosowane;
.202 sprawdzenie stanu technicznego i poprawności działania urządzenia do
pomiaru prędkości i przebytej drogi, jeżeli urządzenie takie zostało zastosowane;
.203 sprawdzenie stanu technicznego i poprawności działania echosondy,
łącznie ze sprawdzeniem zakresu i skali pomiaru głębokości, jeżeli urządzenie takie zostało zastosowane;
.204 sprawdzenie stanu technicznego i poprawności działania radaru, łącznie
ze sprawdzeniem urządzenia do automatycznego prowadzenia nakresów
radarowych, jeżeli urządzenie takie zostało zastosowane, i uruchomieniem jego programu testującego;
.205 sprawdzenie stanu technicznego i poprawności działania odbiornika elektronicznego systemu określania pozycji;
.206 sprawdzenie stanu technicznego i poprawności działania wskaźnika położenia steru i wskaźnika prędkości zwrotu;
.207 sprawdzenie stanu technicznego i poprawności działania urządzenia do
nocnej obserwacji, jeżeli urządzenie takie zostało zastosowane;
.208 sprawdzenie stanu technicznego i poprawności pracy autopilota;
.209 sprawdzenie stanu technicznego i poprawności pracy odbiornika systemu
map elektronicznych i informacji nawigacyjnej (ECDIS) oraz jego urządzenia rezerwowego, jeżeli urządzenia takie zostały zastosowane.
(Od 1 lipca 2010 r. ECDIS jest obowiązkowym wyposażeniem na wszystkich jednostkach szybkich);
.210 sprawdzenie stanu technicznego i poprawności działania systemu automatycznej identyfikacji (AIS), jeżeli urządzenie takie zostało zastosowane;
.211 sprawdzenie stanu technicznego i poprawności działania rejestratora danych z podróży (VDR), łącznie ze wszystkimi sensorami, jeżeli urządzenie takie zostało zastosowane. Próba powinna być przeprowadzana co roku przez autoryzowaną przez producenta firmę serwisową, w celu sprawdzenia dokładności, czasu przechowywania i możliwości odzyskania zapisanych danych. Dodatkowo należy przeprowadzić próbę skuteczności
wszystkich zamontowanych zabezpieczeń i urządzenia umożliwiającego
lokalizację VDR;
.212 sprawdzenie rozmieszczenia, zamocowania i oświetlenia urządzeń radiowych na zgodność z dokumentacją;
.213 sprawdzenie, czy przewidziano środki ochrony przed porażeniem elektrycznym i oddziaływaniem pola elektromagnetycznego;
.214 sprawdzenie, czy zainstalowany zestaw urządzeń jest odpowiedni dla zadeklarowanego rejonu żeglugi statku i sposobu zapewnienia gotowości
eksploatacyjnej urządzeń;
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.215 sprawdzenie możliwości nadawania alarmów ze statku na brzeg przy pomocy co najmniej dwóch oddzielnych i niezależnych środków, z których
każdy wykorzystuje inną służbę radiokomunikacyjną, z miejsca, z którego zazwyczaj dowodzi się statkiem;
.216 sprawdzenie wszystkich anten i izolacji kabli antenowych;
.217 sprawdzenie, czy pojemność znamionowa rezerwowego źródła energii
elektrycznej jest wystarczająca do zasilania podstawowych i/lub dublujących urządzeń radiowych przez 1 godzinę oraz, jeżeli rezerwowym źródłem energii jest akumulator lub bateria akumulatorów, sprawdzenie usytuowania i stanu naładowania baterii, a także sprawdzenie, czy urządzenie do ładowania baterii jest zdolne do jej naładowania w czasie nie przekraczającym 10 godzin;
.218 sprawdzenie stanu technicznego i poprawności działania urządzenia radiowego VHF;
.219 sprawdzenie stanu technicznego i poprawności działania urządzenia VHF
DSC i odbiornika nasłuchowego pracującego na kanale 70, łącznie ze
sprawdzeniem właściwego zakodowania urządzenia identyfikatorem MMSI;
.220 sprawdzenie stanu technicznego i poprawności działania urządzenia radiowego MF/HF;
.221 sprawdzenie stanu technicznego i poprawności działania radioteleksu HF,
łącznie ze sprawdzeniem właściwego zakodowania urządzenia identyfikatorem MMSI;
.222 sprawdzenie stanu technicznego i poprawności działania urządzenia
MF/HF DSC, łącznie ze sprawdzeniem właściwego zakodowania identyfikatorem MMSI;
.223 sprawdzenie stanu technicznego i poprawności działania odbiornika nasłuchowego DSC dla MF/HF;
.224 sprawdzenie stanu technicznego i poprawności działania ziemskiej stacji
okrętowej INMARSAT;
.225 sprawdzenie stanu technicznego i poprawności działania odbiornika
ostrzeżeń nawigacyjnych i meteorologicznych NAVTEX;
.226 sprawdzenie stanu technicznego i poprawności działania odbiornika rozszerzonego wywołania grupowego EGC;
.227 sprawdzenie stanu technicznego i poprawności działania, jeśli to ma zastosowanie, odbiornika morskich informacji bezpieczeństwa MSI za pomocą telegrafii wąskopasmowej NBDP;
.228 sprawdzenie satelitarnej radiopławy awaryjnej EPIRB 406 MHz (SOLAS
74/88 praw. IV/7 i 14), obejmujące:
– kontrolę miejsca i sposobu zamocowania radiopławy samospływającej;
– oględziny zewnętrzne w celu identyfikacji ewentualnych uszkodzeń
mechanicznych;
– uruchomienie programu samotestującego;
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.229
.230
.231
.232
.233
.234
.235
.236

.237

1

– sprawdzenie, czy na obudowie jest zamieszczony numer identyfikacyjny radiopławy oraz, jeśli to możliwe, jego odkodowanie w celu
sprawdzenia, czy jest właściwy;
– sprawdzenie daty ważności baterii;
sprawdzenie stanu i daty ważności zwalniaka hydrostatycznego, jeżeli
jest zainstalowany;
sprawdzenie stanu technicznego i poprawności działania radiotelefonów
przenośnych VHF do łączności dwukierunkowej ze środkami ratunkowymi, łącznie ze sprawdzeniem daty upływu ważności baterii;
sprawdzenie stanu technicznego i poprawności działania transpondera radarowego, łącznie ze sprawdzeniem daty upływu ważności baterii;
sprawdzenie stanu technicznego i poprawności działania urządzenia do
lokalizacji, używanego w akcjach poszukiwań i ratownictwa morskiego
(AIS SART), łącznie ze sprawdzeniem daty upływu ważności baterii; 1
sprawdzenie zestawu przyrządów pomiarowych i części zapasowych stosownie do zadeklarowanego obszaru żeglugi i sposobu zapewnienia gotowości eksploatacyjnej urządzeń;
sprawdzenie działania środków łączności pomiędzy pomieszczeniem obsługi (sterownią) a pomieszczeniem, w którym znajdują się ważne urządzenia, włączając w to awaryjne stanowisko sterowania;
sprawdzenie działania i słyszalności rozgłośni dyspozycyjnej w pomieszczeniach pasażerskich i załogowych;
w przypadku przeglądu jednostki prototypowej, demonstracja i weryfikacja działania systemu stabilizacyjnego (w oparciu o zatwierdzony program) dla określenia granic bezpiecznego stosowania tego systemu oraz
określenia oddziaływania niekontrolowanego całkowitego rozregulowania któregokolwiek urządzenia sterującego systemem stabilizacji na bezpieczne funkcjonowanie jednostki;
w przypadku przeglądu jednostki prototypowej, przeprowadzenie pełnego
zakresu prób jednostki prototypowej, demonstrującego bezpieczeństwo
eksploatacyjne jednostki w warunkach normalnych oraz w sytuacji
uszkodzenia jej wyposażenia, w celu określenia informacji, które będą
umieszczone w podręczniku obsługi jednostki, odnoszących się do:
– ograniczenia obsługi i osiągów;
– działań, które należy podjąć w przypadku określonej nieprawidłowości
oraz
– ograniczeń, które należy zastosować dla zapewnienia bezpiecznej
eksploatacji w przypadku wystąpienia określonych nieprawidłowości.

Obowiązuje od 1 stycznia 2010 r. zamiast transpondera radarowego.
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16.1.4 Zakończenie przeglądu wstępnego:
.1 jeżeli przegląd zakończył się wynikiem pozytywnym, wystawiony zostaje
Certyfikat bezpieczeństwa jednostki szybkiej, związany z nim Wykaz wyposażenia oraz Pozwolenie na eksploatację jednostki szybkiej.
16.2

Przegląd okresowy

16.2.1 Przegląd certyfikatów i innych dokumentów znajdujących się aktualnie
na jednostce szybkiej obejmuje:
.1 sprawdzenie Certyfikatu bezpieczeństwa jednostki szybkiej wraz ze związanym z nim Wykazem wyposażenia;
.2 sprawdzenie Pozwolenia na eksploatację jednostki szybkiej;
.3 sprawdzenie Certyfikatu zarządzania bezpieczeństwem oraz Dokumentu zgodności;
.4 sprawdzenie, jeżeli ma to zastosowanie, Międzynarodowego świadectwa
pomiarowego;
.5 sprawdzenie, jeżeli ma to zastosowanie, Międzynarodowego świadectwa
wolnej burty lub Międzynarodowego świadectwa zwolnienia od wymagań
wolnej burty;
.6 sprawdzenie, jeżeli ma to zastosowanie, ważności Międzynarodowego
świadectwa o zapobieganiu zanieczyszczaniu olejami;
.7 sprawdzenie Świadectwa klasy, jeśli statek jest klasyfikowany przez instytucję klasyfikacyjną;
.8 sprawdzenie Dokumentu bezpiecznej obsługi statku;
.9 sprawdzenie, czy kapitan i wszyscy oficerowie pełniący funkcje kierownicze posiadają dyplomy i świadectwa wymagane dla tego typu jednostki;
.10 sprawdzenie, czy na jednostce zainstalowano nowe wyposażenie; jeśli tak,
czy zostało ono uznane przed zainstalowaniem i czy znajduje to potwierdzenie w odpowiednich certyfikatach;
.11 sprawdzenie, że na jednostce znajduje się Instrukcja eksploatacji jednostki;
.12 sprawdzenie, że na jednostce znajduje się Instrukcja operacyjna trasy;
.13 sprawdzenie, że na jednostce znajduje się Podręcznik szkoleniowy;
.14 sprawdzenie, że na jednostce znajduje się Instrukcja konserwacji i napraw;
.15 sprawdzenie, że na jednostce znajduje się informacja o stateczności;
.16 sprawdzenie, że na jednostce znajduje się instrukcja załadunku jednostki
w taki sposób, aby mogły być skutecznie przestrzegane ograniczenia dotyczące masy i położenia środka ciężkości, a tam, gdzie to niezbędne, ładunek był odpowiednio zamocowany;
.17 sprawdzenie, że na jednostce znajduje się instrukcja dotycząca zapewnienia
odpowiednich zapasów paliwa;
.18 sprawdzenie, że na jednostce znajduje się instrukcja działania w przypadku
przewidywalnych sytuacji awaryjnych;
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.19 sprawdzenie, że na jednostce znajduje się Plan zapobiegania rozlewom olejowym, jeżeli jest wymagany;
.20 sprawdzenie, że na jednostce znajduje się Książka zapisów olejowych, jeżeli jest wymagana;
.21 sprawdzenie, że na jednostce znajduje się Książka zapisów śmieciowych,
jeżeli jest wymagana;
.22 sprawdzenie, że na jednostce znajduje się Plan postępowania ze śmieciami,
jeżeli jest wymagany;
.23 sprawdzenie, że na jednostce znajduje się Manifest okrętowy lub szczegółowy plan załadowania dla przewozu ładunków niebezpiecznych, jeżeli jest
wymagany;
.24 sprawdzenie, że na jednostce znajdują się plany awaryjne dla przewidywalnych zdarzeń, włączając w nie wszystkie działania na lądzie dla każdego
ich scenariusza, dostarczające obsługującej załodze informacji dotyczących
służb poszukiwawczo-ratowniczych SAR oraz lokalnej Administracji i organizacji, które mogą uzupełniać działania podjęte przez załogę sprzętem
będącym w jej posiadaniu;
.25 sprawdzenie, że na jednostce znajduje się na stałe wywieszony plan ochrony przeciwpożarowej lub dostępna jest specjalna broszura zawierająca taki
plan i że duplikat planu lub broszury jest przechowywany w wyraźnie
oznaczonej obudowie, zabezpieczonej przed wpływami atmosferycznymi i
umieszczonej na zewnątrz nadbudówki przy wejściach;
.26 sprawdzenie, że dla każdego pasażera i członka załogi przewidziano instrukcję
postępowania w przypadku alarmu, umieszczoną w pobliżu jego fotela i zawierającą plan ogólny jednostki, pokazujący rozmieszczenie wszystkich
wyjść, dróg ewakuacyjnych, wyposażenia awaryjnego, wyposażenia i urządzeń ratunkowych oraz ilustrowane instrukcje zakładania pasów ratunkowych;
.27 sprawdzenie, że na jednostce są dostępne: tabela lub krzywa pozostałej dewiacji kompasu magnetycznego oraz obok radaru – wykres sektorów zacienionych;
.28 sprawdzenie, że na jednostce znajdują się instrukcje obsługi wszystkich
urządzeń nawigacyjnych i radiowych;
.29 sprawdzenie, że na jednostce znajduje się instrukcja pokładowej konserwacji urządzeń ratunkowych;
.30 sprawdzenie, że na jednostce są dostępne i uaktualnione mapy i wydawnictwa nautyczne potrzebne dla zamierzonej podróży;
.31 sprawdzenie, czy na jednostce jest przechowywana kopia certyfikatu zgodności dla systemu rejestrowania danych z podróży (VDR), wydawanego co
roku przez autoryzowaną przez producenta firmę serwisową, z datą badania zgodności i opisem warunków badania, jeżeli ma to zastosowanie;
.32 sprawdzenie, czy na statku przechowywana jest kopia raportu z rocznego
przeglądu systemu automatycznej identyfikacji danych (AIS), wydanego
przez firmę serwisową ds. radiowych uznaną przez PRS;
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.33 sprawdzenie, czy w pobliżu miejsca zainstalowania urządzeń radiowych
przechowywany jest Międzynarodowy kod sygnałowy;
.34 sprawdzenie ważności licencji radiowej wydanej przez Administrację państwa bandery;
.35 sprawdzenie, że radiopława EPIRB była poddawana przeglądowi w odstępach czasu nie przekraczających 5 lat, przeprowadzanemu na lądzie przez
firmę serwisową autoryzowaną przez producenta;
.36 sprawdzenie certyfikatów radiooperatorów upoważnionych do obsługi urządzeń GMDSS;
.37 sprawdzenie zapisów w Dzienniku radiowym;
.38 sprawdzenie, czy na jednostce znajdują się aktualne publikacje ITU;
.39 sprawdzenie, czy na jednostce znajdują się instrukcje serwisowe wszystkich urządzeń radiowych, gdy zadeklarowano utrzymanie gotowości eksploatacyjnej urządzeń w morzu;
.40 sprawdzenie, czy na jednostce znajdują się zapisy dokumentujące:
– eksploatację jednostki w zakresie określonych parametrów;
– przeprowadzanie ćwiczeń/procedur awaryjnych i bezpieczeństwa;
– ilości godzin przepracowanych przez załogę obsługującą jednostkę;
– liczbę pasażerów na pokładzie;
– spełnienie wszystkich przepisów prawnych, którym jednostka podlega;
– utrzymanie jednostki i jej urządzeń maszynowych zgodnie z zatwierdzonymi programami;
– zaistniałe uszkodzenia i ich naprawy.
16.2.2 Przegląd okresowy kadłuba, urządzeń maszynowych i wyposażenia jednostki szybkiej obejmuje:
.1 kompletne oględziny konstrukcji, włącznie z oględzinami dna jednostki
i związanych z nim elementów zewnętrznych, w celu upewnienia się, że są
w stanie zadowalającym i są odpowiednie do zamierzonej eksploatacji jednostki. Oględziny dna powinny być przeprowadzone po wydokowaniu jednostki, w warunkach umożliwiających oględziny szczegółowe rejonów
uszkodzonych lub podejrzanych;
.2 sprawdzenie, czy na statku, jeżeli Administracja tego wymaga, znajduje się
poprawiona i zatwierdzona informacja o stateczności będąca wynikiem dodatkowych prób przechyłów lub nośności;
.3 sprawdzenie skuteczności działania urządzeń do osuszania zamkniętych
pomieszczeń, jeżeli takie rozwiązanie zastosowano;
.4 sprawdzenie, czy jednostka posiada na dziobie i na rufie wyraźnie zaznaczone znaki zanurzenia, których położenie jest dokładnie wyznaczone i czy
znaki są przytwierdzone do kadłuba w sposób trwały;
.5 sprawdzenie, czy konstrukcyjna linia wodna jest wyraźnie zaznaczona na
śródokręciu jednostki, na jej zewnętrznych burtach za pomocą litery H;
.6 sprawdzenie działania systemu alarmu ogólnego;
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sprawdzenie działania podświetlanych lub świetlnych tablic informacyjnych albo informacyjnego systemu wideo;
sprawdzenie, czy przewidziano miejsca siedzące dla wszystkich pasażerów
i członków załogi, do przewożenia których jednostka uzyskała certyfikat;
sprawdzenie, czy siedzenia zamontowane dodatkowo do wymaganych
w poprzednim podpunkcie, a których nie zezwala się używać w niebezpiecznych sytuacjach żeglugowych lub bardzo niebezpiecznych stanach
pogody lub morza i które nie spełniają wymagań dla siedzeń podstawowych, są wyraźnie oznakowane jako nie nadające się do użytku w niebezpiecznych sytuacjach;
sprawdzenie, czy pomieszczenia ogólnodostępne, drogi ewakuacyjne, wyjścia oraz stanowiska wsiadania do jednostek ratunkowych są wyraźnie
i w sposób trwały oznaczone i oświetlone;
sprawdzenie, czy wszystkie wyjścia, łącznie z ich zamknięciami, są odpowiednio oznakowane – dla informacji pasażerów i czy odpowiednie oznakowanie jest również naniesione na zewnątrz jednostki – dla informacji
służb ratowniczych;
sprawdzenie oświetlenia dróg ewakuacyjnych zasilanego z głównego i awaryjnego źródła energii;
sprawdzenie, czy napędy mechaniczne urządzeń sterowania kierunkiem,
łącznie z tymi, które są wymagane do sterowania ciągiem naprzód lub
wstecz, uruchamiają się automatycznie i reagują prawidłowo w czasie
5 sekund od zaniku zasilania lub innego podobnego defektu, jeżeli jest to
niezbędne dla przywrócenia jednostce bezpieczeństwa;
sprawdzenie, w przypadku gdy system sterowania kierunkiem może być
obsługiwany również z innych stanowisk, działania dwustronnej komunikacji między stanowiskiem kierowania jednostką a tymi stanowiskami;
sprawdzenie działania dwustronnej komunikacji głosowej między pomieszczeniem obsługi urządzenia kotwicznego a osobami zajmującymi się
rzucaniem, podnoszeniem lub zwalnianiem kotwicy;
sprawdzenie działania wyposażenia kotwicznego;
sprawdzenie, czy na jednostce znajduje się wyposażenie do cumowania;
sprawdzenie stanu przegród przeciwpożarowych;
sprawdzenie zadziałania zaworów odcinających sterowanych lokalnie lub
zdalnie;
przeprowadzenie próby zamykania drzwi i innych otworów w konstrukcjach ogniotrwałych i opóźniających;
przeprowadzenie próby instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru, automatycznej i ręcznej;
przeprowadzenie próby automatycznego i ręcznego wyłączania wentylatorów pomieszczeń bronionych;
sprawdzenie, czy każda z gaśnic przenośnych poddana została wymaganemu przeglądowi okresowemu;
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.24 sprawdzenie działania wszystkich pomp pożarowych;
.25 oględziny i próby zastosowanych instalacji gaśniczych;
.26 sprawdzenie, czy w każdym pomieszczeniu specjalnym znajdują się co
najmniej trzy prądownice mgłowe i jeden przenośny zestaw pianowy składający się z prądownicy powietrzno-pianowej z zasysaczem liniowym;
.27 sprawdzenie, czy na jednostce znajdują się co najmniej dwa zestawy przeznaczone do użytku w pomieszczeniach specjalnych oraz co najmniej trzy
przenośne gaśnice rozmieszczone w taki sposób, aby długość drogi dojścia
z każdego miejsca w takim pomieszczeniu do gaśnicy nie była większa niż
15 m i aby jedna gaśnica przenośna umieszczona była przy każdym wyjściu z takiego pomieszczenia;
.28 sprawdzenie działania szybkiego wyłączania i skutecznego zamykania systemu wentylacji;
.29 sprawdzenie zdalnego i miejscowego zamykania/otwierania drzwi pożarowych;
.30 sprawdzenie ilości wyposażenia strażackiego i osobistego;
.31 sprawdzenie, czy siłownia jest wolna od zanieczyszczeń produktami łatwopalnymi;
.32 sprawdzenie, czy urządzenia ratunkowe są oznakowane za pomocą środków określających ich datę produkcji lub datę ważności;
.33 sprawdzenie, czy na szybkiej jednostce pasażerskiej oraz szybkiej jednostce
towarowej o pojemności brutto 500 i większej znajdują się:
– co najmniej trzy radiotelefony VHF do łączności dwukierunkowej;
– co najmniej jeden transponder radarowy;
– co najmniej jedno urządzenie do lokalizacji, używane w akcjach poszukiwań i ratownictwa morskiego (AIS SART); 1
.34 sprawdzenie stanu technicznego i działania awaryjnych środków łączności,
składających się ze stacjonarnego, przenośnego lub obu rodzajów wyposażenia do łączności dwukierunkowej pomiędzy awaryjnymi posterunkami
dowodzenia, stanowiskami alarmowymi i ewakuacyjnymi oraz strategicznymi miejscami na pokładzie;
.35 sprawdzenie działania systemu alarmu ogólnego;
.36 sprawdzenie, czy na jednostce znajduje się przenośna lampa do sygnalizacji dziennej;
.37 sprawdzenie liczby rakiet spadochronowych;
.38 sprawdzenie liczby i sposobu rozmieszczenia kół ratunkowych;
.39 sprawdzenie, czy koła ratunkowe umieszczone w pobliżu normalnych
wyjść z jednostki są wyposażone w linki ratunkowe o długości minimum
30 metrów;
.40 sprawdzenie, czy minimum połowa całkowitej liczby kół jest wyposażona
w pławki świetlne;
1
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.41 sprawdzenie liczby pasów ratunkowych;
.42 sprawdzenie, czy wszystkie pasy ratunkowe są wyposażone w oświetlenie
spełniające wymagania 2.2.3 z Kodeksu LSA;
.43 sprawdzenie, czy pasy ratunkowe są rozmieszczone tak, aby były łatwo dostępne, a miejsca ich przechowywania są wyraźnie oznaczone;
.44 sprawdzenie liczby kombinezonów ratunkowych;
.45 sprawdzenie, czy rozkłady alarmowe wywieszone są w widocznych miejscach na całej jednostce;
.46 sprawdzenie, czy w przedziałach ogólnodostępnych, w widocznych miejscach na stanowiskach alarmowych, w innych pomieszczeniach pasażerskich
oraz blisko każdego siedzenia umieszczone są ilustracje i instrukcje w języku zrozumiałym dla przewożonych osób, informujące pasażerów o ich stanowiskach alarmowych, podstawowych działaniach, które muszą podjąć
w sytuacji zagrożenia oraz o sposobie zakładania pasów ratunkowych;
.47 sprawdzenie, czy w pobliżu jednostek ratunkowych i urządzeń do ich wodowania znajdują się tablice i znaki dobrze widoczne w warunkach oświetlenia awaryjnego, ilustrujące przeznaczenie i procedurę obsługi urządzeń;
.48 sprawdzenie, czy liny używane do wodowania jednostek ratunkowych były
przekładane końcami w odstępach czasu nie przekraczających 30 miesięcy
oraz wymieniane, kiedy to niezbędne, z powodu ich uszkodzeń lub w odstępach czasu nie przekraczających pięciu lat, w zależności od tego, który
okres jest krótszy;
.49 sprawdzenie, czy są zapewnione części zamienne oraz sprzęt do naprawy
urządzeń ratunkowych i ich części, które są narażone na znaczne zużycie
i wymagają regularnej wymiany;
.50 sprawdzenie, na podstawie zapisów w dzienniku pokładowym, czy co miesiąc są przeprowadzane, zgodnie z listą wymaganą w III/36.1 z Konwencji
SOLAS, inspekcje urządzeń ratunkowych, łącznie z wyposażeniem jednostek ratunkowych;
.51 sprawdzenie, czy każda tratwa pneumatyczna, każdy pneumatyczny pas ratunkowy oraz MES są poddawane atestacji przez uznaną firmę serwisową
w odstępach czasu nie przekraczających 12 miesięcy. W przypadku kiedy
jest to niewykonalne, Administracja może przedłużyć ten okres o jeden
miesiąc;
.52 sprawdzenie, czy dodatkowo, w połączeniu z okresową obsługą, każdy
morski system ewakuacji (MES) na jednostce szybkiej jest okresowo rozwijany w odstępach czasu uzgodnionych przez Administrację, nie rzadziej
jednak niż raz na 6 lat;
.53 sprawdzenie, czy urządzenia wodujące są poddawane obsłudze technicznej
w odstępach czasu określonych przez instrukcję utrzymania urządzeń na
statku zgodnie z prawidłem III/36 z Konwencji SOLAS;
.54 sprawdzenie, czy urządzenia wodujące są poddawane przeglądom rocznym
wymaganym w punkcie 1.5.1.3 z Kodeksu HSC;
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.55 sprawdzenie, czy po zakończeniu przeglądu wg podpunktu .54 urządzenia
wodujące są poddawane próbie dynamicznej hamulców przy maksymalnej
prędkości opuszczania;
.56 sprawdzenie, czy nowe i nowatorskiej konstrukcji pneumatyczne tratwy
ratunkowe mają przedłużony przez Administrację okres używalności
(okres ważności atestacji), a jeśli tak, to sprawdzenie, czy:
a. nowe i nowatorskiej konstrukcji urządzenia tratw ratunkowych utrzymują sprawność techniczną, wymaganą w procedurze atestacji, podczas przedłużonych okresów między kontrolami;
b. system tratw ratunkowych jest sprawdzany na statku przez personel
posiadający odpowiednie świadectwo zgodnie z podrozdziałem 8.7
z Kodeksu HSC;
c. atestacja przeprowadzana jest zgodnie z zaleceniami IMO w odstępach
czasu nie przekraczających 5 lat.
.57 sprawdzenie, czy zwalniaki hydrostatyczne są poddawane atestacji przez
uznaną firmę serwisową w odstępach czasu nie przekraczających 12 miesięcy. W przypadku kiedy jest to niewykonalne, Administracja może przedłużyć ten okres o jeden miesiąc;
.58 sprawdzenie, czy jednostka szybka jest zaopatrzona w wyrzutnię linki ratunkowej;
.59 sprawdzenie pojemności i liczby jednostek ratunkowych;
.60 sprawdzenie liczby łodzi ratowniczych;
.61 przeprowadzenie próby uruchomienia urządzeń maszynowych ze stanu bezenergetycznego;
.62 przeprowadzenie próby sygnalizacji, wizualnej i dźwiękowej, uszkodzenia
systemów chłodzenia cieczą;
.63 przeprowadzenie próby zadziałania zabezpieczeń silnika przed osiągnięciem nadmiernych obrotów, spadkiem ciśnienia smarowania, utratą czynnika chłodzącego, wysoką temperaturą, niewłaściwym działaniem części
ruchomych oraz przeciążeniem;
.64 przeprowadzenie próby szybkiego zatrzymania silnika z pomieszczenia
sterowania;
.65 oględziny osłon rur paliwa wysokiego ciśnienia na silnikach;
.66 przeprowadzenie próby układu zabezpieczenia silników;
.67 oględziny stanu technicznego przyrządów kontrolnych i pomiarowych;
.68 przeprowadzenie próby działania instalacji zęzowej wraz z układem zdalnego sterowania i automatyką, jeśli to ma zastosowanie;
.69 przeprowadzenie próby działania sygnalizacji wysokiego poziomu zęz;
.70 przeprowadzenie próby działania instalacji: balastowej, wody chłodzącej,
paliwowej, oleju smarowego. W przypadku wątpliwości co do stanu technicznego rurociągów, PRS może wymagać przeprowadzenia prób hydraulicznych lub pomiaru grubości ścianek;
.71 oględziny rurociągów instalacji przelewowej, instalacji odpowietrzającej
i rurociągów pomiarowych (rur pomiarowych);
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.72 sprawdzenie poprawności działania systemów zdalnego sterownia;
.73 sprawdzenie poprawności działania rezerwowych systemów zdalnego sterowania, jeżeli systemy takie zostały zastosowane;
.74 sprawdzenie poprawności działania systemów alarmowych;
.75 sprawdzenie możliwości ręcznego kasowania automatycznego odcięcia napędu głównego;
.76 sprawdzenie, czy instalacje elektryczne łącznie z podstawowym, awaryjnym,
tymczasowym źródłem zasilania i instalacją oświetleniową są utrzymane
w dobrym stanie technicznym;
.77 sprawdzenie rozruchu awaryjnego zespołu prądotwórczego;
.78 sprawdzenie działania oświetlenia awaryjnego;
.79 sprawdzenie, czy środki ochrony przed porażeniem, pożarem lub innymi
zagrożeniami pochodzącymi od elektryczności są utrzymane w dobrym
stanie technicznym;
.80 sprawdzenie stanu technicznego i poprawności działania kompasu magnetycznego łącznie ze sprawdzeniem powtarzalności odczytu głównego
kompasu przez powtarzacze na awaryjnych stanowiskach sterowania, jeżeli
urządzenia takie zostały zastosowane;
.81 sprawdzenie stanu technicznego i poprawności działania urządzenia do
pomiaru kursu o dokładności lepszej od kompasu magnetycznego, jeżeli
urządzenie takie zostało zastosowane;
.82 sprawdzenie stanu technicznego i poprawności działania żyrokompasu łącznie
ze sprawdzeniem powtarzalności odczytu głównego kompasu żyroskopowego
przez wszystkie powtarzacze, jeżeli urządzenia takie zostały zastosowane;
.83 sprawdzenie stanu technicznego i poprawności działania urządzenia do pomiaru prędkości i przebytej drogi, jeżeli urządzenie takie zostało zastosowane;
.84 sprawdzenie stanu technicznego i poprawności działania echosondy, jeżeli
urządzenie takie zostało zastosowane;
.85 sprawdzenie stanu technicznego i poprawności działania radaru łącznie ze
sprawdzeniem urządzenia do automatycznego prowadzenia nakresów radarowych, jeżeli urządzenie takie zostało zastosowane, i uruchomieniem jego
programu testującego;
.86 sprawdzenie stanu technicznego i poprawności działania odbiornika elektronicznego systemu określania pozycji;
.87 sprawdzenie stanu technicznego i poprawności działania wskaźnika położenia steru i wskaźnika prędkości zwrotu;
.88 sprawdzenie stanu technicznego i poprawności działania urządzenia do
nocnej obserwacji, jeżeli urządzenie takie zostało zastosowane;
.89 sprawdzenie stanu technicznego i poprawności działania autopilota;
.90 sprawdzenie stanu technicznego i poprawności działania odbiornika systemu
map elektronicznych i informacji nawigacyjnej (ECDIS) oraz jego urządzenia rezerwowego, jeżeli urządzenia takie zostały zastosowane;
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.91 sprawdzenie stanu technicznego i poprawności działania systemu automatycznej identyfikacji (AIS), jeżeli urządzenie takie zostało zastosowane;
.92 sprawdzenie stanu technicznego i poprawności działania rejestratora danych
z podróży (VDR) łącznie ze wszystkimi sensorami, jeżeli urządzenie takie zostało zastosowane. Próba powinna być przeprowadzana co roku przez autoryzowaną przez producenta firmę serwisową, w celu sprawdzenia dokładności,
czasu przechowywania i możliwości odzyskania zapisanych danych. Dodatkowo należy przeprowadzić próbę skuteczności wszystkich zamontowanych
zabezpieczeń i urządzenia umożliwiającego lokalizację VDR;
.93 sprawdzenie rozmieszczenia, zamocowania i oświetlenia urządzeń radiowych na zgodność z dokumentacją;
.94 sprawdzenie, czy środki ochrony przed porażeniem elektrycznym oraz uziemienia w.cz. urządzeń są w dobrym stanie technicznym;
.95 sprawdzenie, czy zainstalowany zestaw urządzeń jest odpowiedni dla zadeklarowanego rejonu żeglugi statku i sposobu zapewnienia gotowości eksploatacyjnej urządzeń;
.96 sprawdzenie wszystkich anten i izolacji kabli antenowych:
.97 sprawdzenie stanu naładowania baterii;
.98 sprawdzenie stanu technicznego i poprawności działania urządzenia radiowego VHF;
.99 sprawdzenie stanu technicznego i poprawności działania urządzenia VHF
DSC i odbiornika nasłuchowego pracującego na kanale 70, łącznie ze
sprawdzeniem właściwego zakodowania urządzenia identyfikatorem MMSI;
.100 sprawdzenie stanu technicznego i poprawności działania urządzenia radiowego MF/HF;
.101 sprawdzenie stanu technicznego i poprawności działania radioteleksu HF,
łącznie ze sprawdzeniem właściwego zakodowania urządzenia identyfikatorem MMSI;
.102 sprawdzenie stanu technicznego i poprawności działania urządzenia
MF/HF DSC, łącznie ze sprawdzeniem właściwego zakodowania identyfikatorem MMSI;
.103 sprawdzenie stanu technicznego i poprawności działania odbiornika nasłuchowego DSC dla MF/HF;
.104 sprawdzenie stanu technicznego i poprawności działania ziemskiej stacji
okrętowej INMARSAT;
.105 sprawdzenie stanu technicznego i poprawności działania odbiornika
ostrzeżeń nawigacyjnych i meteorologicznych NAVTEX;
.106 sprawdzenie stanu technicznego i poprawności działania odbiornika rozszerzonego wywołania grupowego EGC;
.107 sprawdzenie stanu technicznego i poprawności działania, jeśli to ma zastosowanie, odbiornika morskich informacji bezpieczeństwa MSI za pomocą
telegrafii wąskopasmowej NBDP;
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.108 sprawdzenie, czy radiopława satelitarna EPIRB była poddawana przeglądowi w odstępach czasu nie przekraczających 5 lat, przeprowadzanemu na
lądzie przez firmę serwisową uznaną przez producenta;
.109 sprawdzenie satelitarnej radiopławy awaryjnej EPIRB 406 MHz (SOLAS
74/88 praw. IV/7 i 14), obejmujące:
– kontrolę miejsca i sposobu zamocowania radiopławy samospływającej;
– oględziny zewnętrzne w celu identyfikacji ewentualnych uszkodzeń
mechanicznych;
– uruchomienie programu samotestującego;
– sprawdzenie, czy na obudowie jest zamieszczony numer identyfikacyjny radiopławy oraz, jeśli to możliwe, jego odkodowanie w celu sprawdzenia, czy jest właściwy;
– sprawdzenie daty ważności baterii;
.110 sprawdzenie stanu i daty ważności zwalniaka hydrostatycznego, jeżeli jest
zainstalowany;
.111 sprawdzenie stanu technicznego i poprawności działania radiotelefonów
przenośnych VHF do łączności dwukierunkowej ze środkami ratunkowymi, łącznie ze sprawdzeniem daty upływu ważności baterii;
.112 sprawdzenie stanu technicznego i poprawności działania transpondera radarowego, łącznie ze sprawdzeniem daty ważności baterii;
.113 sprawdzenie stanu technicznego i poprawności działania urządzenia do lokalizacji, używanego w akcjach poszukiwania i ratownictwa morskiego,
łącznie ze sprawdzeniem daty ważności baterii; 1
.114 sprawdzenie zestawu przyrządów pomiarowych i części zapasowych stosownie do zadeklarowanego obszaru żeglugi i sposobu zapewnienia gotowości eksploatacyjnej urządzeń;
.115 sprawdzenie działania środków łączności pomiędzy pomieszczeniem obsługi (sterownią) a pomieszczeniem, w którym znajdują się ważne urządzenia, włączając w to awaryjne stanowisko sterowania;
.116 sprawdzenie działania i słyszalności rozgłośni dyspozycyjnej w pomieszczeniach pasażerskich i załogowych.
16.2.3 Zakończenie przeglądu okresowego:
.1 jeżeli przegląd zakończył się wynikiem pozytywnym, potwierdzony zostaje Certyfikat bezpieczeństwa jednostki szybkiej, związany z nim Wykaz wyposażenia oraz Pozwolenie na eksploatację jednostki szybkiej;
.2 jeżeli wynik przeglądu jest niezadowalający, obowiązuje postępowanie
określone w 1.4.8 z Części I – Zasady nadzoru.

1
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16.3

Przegląd odnowieniowy

16.3.1 Przegląd certyfikatów i innych dokumentów znajdujących się aktualnie
na jednostce szybkiej obejmuje:
.1 zakres określony w 16.2.1.
16.3.2 Przegląd odnowieniowy kadłuba, urządzeń maszynowych i wyposażenia
jednostki szybkiej obejmuje:
.1 sprawdzenie, czy w okresie nie przekraczającym pięciu lat na jednostce pasażerskiej przeprowadzono próbę nośności dla sprawdzenia jakichkolwiek
zmian wyporności i wzdłużnego położenia środka ciężkości. W każdym przypadku, gdy w porównaniu do zatwierdzonej informacji o stateczności stwierdzone zostały lub były przewidywane różnice w wyporności przekraczające
2% lub różnice we wzdłużnym położeniu środka ciężkości przekraczające
1% L – jednostkę pasażerską należało poddać ponownej próbie przechyłów;
.2 sprawdzenie, czy sprawozdanie z każdej próby przechyłów lub próby nośności, a także wynikające stąd obliczenia charakterystyk statku pustego
zostały przekazane Administracji do zatwierdzenia. Zatwierdzone sprawozdanie powinno znajdować się na jednostce pod opieką kapitana i powinno zawierać takie uzupełnienia i załączniki, jakich Administracja mogła w każdym szczególnym przypadku wymagać;
.3 sprawdzenie, czy otrzymane w ten sposób zmienione charakterystyki statku
pustego były od czasu do czasu stosowane przez kapitana przy obliczaniu
stateczności jednostki, zamiast charakterystyk zatwierdzonych uprzednio;
.4 zakres określony w 16.2.2 i w 16.1.3, z pominięciem 16.1.3.6 i 16.1.3.8.
16.3.3 Zakończenie przeglądu odnowieniowego:
.1 jeżeli przegląd zakończył się wynikiem pozytywnym, wystawiony zostaje
Certyfikat bezpieczeństwa jednostki szybkiej, związany z nim Wykaz wyposażenia oraz Pozwolenie na eksploatację jednostki szybkiej.
17

17.1

PRZEGLĄDY ZWIĄZANE Z CERTYFIKATEM BEZPIECZEŃSTWA
RUCHOMEJ JEDNOSTKI GÓRNICTWA MORSKIEGO (wg Kodeksu
MODU, 2001)
Przegląd wstępny

17.1.1 Przegląd dokumentacji technicznej kadłuba, urządzeń maszynowych
i wyposażenia ruchomej jednostki górnictwa morskiego obejmuje:
.1 ocenę przyjętych założeń i zaproponowanych ograniczeń odnoszących się do
założeń eksploatacyjnych platformy, zgodnie z Kodeksem MODU w wersji
ustalonej rezolucją A.649(16) wraz z poprawkami, rozdz. 2/2;
.2 przegląd dokumentacji technicznej zawierającej następujące rysunki, dane
i obliczenia:
– przekroje wzdłużne z wymiarami;
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przekroje poprzeczne z wymiarami;
rozmieszczenie stałych i zmiennych mas;
schematy obciążeń obliczeniowych każdego pokładu;
pokłady (łącznie z pokładem dla śmigłowców, zgodnie z Kodeksem
MODU w wersji ustalonej rezolucją A.649(16) wraz z poprawkami,
rozdz.13);
owrężenie;
zewnętrzne poszycie kadłubów;
grodzie i pokłady wodoszczelne;
grodzie i pokłady wytrzymałościowe;
grodzie zbiorników z uwzględnieniem rurociągów odpowietrzających
i przelewowych;
wsporniki i wzdłużniki;
ukośnice i ściągi;
podpory, zgodnie z Kodeksem MODU w wersji ustalonej rezolucją
A.649(16) wraz z poprawkami, rozdz. 2/2;
konstrukcję podpór w obrębie urządzenia podnośnego zgodnie z Kodeksem MODU w wersji ustalonej rezolucją A.649(16) wraz z poprawkami, rozdz. 2/2;
konstrukcję kadłuba w obrębie urządzenia podnośnego zgodnie z Kodeksem MODU w wersji ustalonej rezolucją A.649(16) wraz z poprawkami, rozdz. 2/2;
kolumny stabilizacyjne i pośrednie zgodnie z Kodeksem MODU w wersji ustalonej rezolucją A.649(16) wraz z poprawkami, rozdz. 2/2;
kadłuby, pontony, stopy, bloki lub płyty denne zgodnie z Kodeksem
MODU w wersji ustalonej rezolucją A.649(16) wraz z poprawkami,
rozdz. 2/2;
nadbudówki i pokładówki;
rozmieszczenie i szczegóły konstrukcyjne drzwi wodoszczelnych i luków z uwidocznieniem wysokości zrębnic i zamknięć;
technologię i szczegóły spawania zgodnie z Kodeksem MODU w wersji
ustalonej rezolucją A.649(16) wraz z poprawkami, rozdz. 2/2;
metody prób nieniszczących konstrukcji oraz rozplanowanie węzłów
podlegających tym próbom;
analizę wytrzymałości wiązań dla odpowiednich stanów obciążenia;
wypadkowe sił i momentów od wiatru, fal, prądów, kotwiczenia i innych obciążeń środowiskowych branych pod uwagę podczas analizy
wytrzymałościowej wiązań;
wpływ oblodzenia na obciążenie konstrukcji, na stateczność i powierzchnię naporu wiatru;
obciążenia robocze w konstrukcji podtrzymującej, wywołane przez urządzenia eksploatacyjne i urządzenia towarzyszące oraz inne istotne obciążenia podobnego typu;
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– obliczenia potwierdzające zdolność konstrukcji do przenoszenia przez
urządzenia podnośne sił występujących pomiędzy podporami a kadłubem;
– ocenę zdolności ruchomej jednostki górnictwa morskiego, będącej jednostką samopodnośną lub kolumnową do przeciwstawiania się przewróceniu podczas posadawiania na dnie morza;
ocenę i ważność granicznych danych obliczeniowych dla każdego założenia eksploatacyjnego jednostki zgodnie z Kodeksem MODU w wersji ustalonej rezolucją A.649(16) wraz z poprawkami, rozdz. 2/2;
ocenę danych potwierdzających bezpieczeństwo projektu otrzymanych z obliczeń i prób;
ocenę stanów awaryjnych i ich skutków;
ocenę odpowiedniości planów awaryjnych dla przewidywanych zdarzeń
oraz różnych instrukcji stosowanych na jednostce;
sprawdzenie informacji o stateczności i niezatapialności;
sprawdzenie dokumentacji systemu balastowego, zgodnie z Kodeksem
MODU w wersji ustalonej rezolucją A.649(16) wraz z poprawkami, rozdz.
4/4.9;
sprawdzenie schematów ustawienia grodzi wodoszczelnych, ich konstrukcji
i zamieszczonych w nich otworów, łącznie z systemem sterowania i napędu drzwi wodoszczelnych, zgodnie z Kodeksem MODU w wersji ustalonej
rezolucją A.649(16) wraz z poprawkami, rozdz. 3/3.6;
sprawdzenie schematów rozmieszczenia otworów w poszyciu jednostki poniżej linii granicznej, konstrukcji drzwi wodoszczelnych, iluminatorów burtowych, pokładów wodoszczelnych, szybów itp. oraz integralności szczelności ponad linią graniczną;
sprawdzenie planów instalacji zęzowych;
sprawdzenie planów instalacji urządzeń, mechanizmów i instalacji siłowni;
sprawdzenie planów instalacji elektrycznych;
sprawdzenie schematów oświetlenia, z uwzględnieniem oświetlenia awaryjnego;
sprawdzenie planów rozmieszczenia pomp pożarowych, rurociągów wodnohydrantowych, hydrantów, węży tłocznych i prądownic oraz międzynarodowego łącznika lądowego zgodnie z Kodeksem MODU w wersji ustalonej rezolucją A.649(16) wraz z poprawkami, rozdz. 9/9;
sprawdzenie wykazu i rozmieszczenia gaśnic i wyposażenia strażackiego
zgodnie z Kodeksem MODU w wersji ustalonej rezolucją A.649(16) wraz
z poprawkami, rozdz. 9/9;
sprawdzenie planów rozmieszczenia instalacji gaśniczych i specjalnych
rozwiązań w przedziałach maszynowych zgodnie z Kodeksem MODU
w wersji ustalonej rezolucją A.649(16) wraz z poprawkami, rozdz. 9/9;
sprawdzenie schematów instalacji paliwa ciekłego, oleju smarującego i innych olejów łatwopalnych;

.19 sprawdzenie planów konstrukcyjnych w aspekcie ochrony przeciwpożarowej, łącznie z drogami ewakuacji, zgodnie z Kodeksem MODU w wersji
ustalonej rezolucją A.649(16) wraz z poprawkami, rozdz. 9/9;
.20 sprawdzenie planów stałej instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru,
alarmu zwoływania załogi i systemu powiadamiania lub innego skutecznego systemu łączności zgodnie z Kodeksem MODU w wersji ustalonej rezolucją A.649(16) wraz z poprawkami, rozdz. 9/9;
.21 sprawdzenie planów rozmieszczenia i dostępu do jednostek ratunkowych,
łodzi ratowniczych oraz miejsc zbiórek;
.22 sprawdzenie dokumentacji technicznej jednostek ratunkowych łącznie z ich
wyposażeniem, urządzeniami do wsiadania do jednostek ratunkowych oraz
do opuszczania ich na wodę i podnoszenia;
.23 sprawdzenie planu rozmieszczenia rakiet do wzywania pomocy i wyrzutni
linki ratunkowej, wyposażenia do łączności i alarmowania na ruchomej
platformie wiertniczej oraz instalacji alarmu ogólnego;
.24 sprawdzenie planu rozmieszczenia kół ratunkowych łącznie z tymi wyposażonymi w samoczynnie zapalające się pławki świetlne, samoczynnie
uruchamiające się pławki dymne i pływające linki ratunkowe oraz pasów
ratunkowych, kombinezonów ratunkowych i środków ochrony cieplnej;
.25 sprawdzenie planów oświetlenia miejsc zbiórek, miejsc wsiadania do jednostek ratunkowych, korytarzy, klatek schodowych i wyjść awaryjnych zapewniających dostęp do miejsc zbiórek i wsiadania do jednostek ratunkowych, łącznie z zasilaniem tego oświetlenia z awaryjnego źródła energii
elektrycznej;
.26 sprawdzenie planów rozmieszczenia i wykazu latarń sygnałowo-pozycyjnych,
znaków sygnałowych oraz akustycznych środków i urządzeń sygnałowych
zgodnie z Konwencją COLREG 72 wraz z poprawkami;
.27 sprawdzenie dokumentacji zawierającej wykaz i wymagania techniczne dla
lampy do sygnalizacji dziennej zgodnie z Konwencją SOLAS 74/02, rozdz.
V/19;
.28 sprawdzenie planów instalacji i rozmieszczenia kompasu magnetycznego,
urządzenia do pomiaru kursu, kompasu żyroskopowego, radaru, echosondy, urządzenia do pomiaru przebytej drogi i prędkości, wskaźnika położenia steru, wskaźnika prędkości zwrotu, odbiornika elektronicznego systemu określania pozycji oraz urządzenia do nocnej obserwacji zgodnie
z Konwencją SOLAS 74/02, rozdz. V/19;
.29 ustalenie zadeklarowanych obszarów morza, metod zapewnienia gotowości
eksploatacyjnej urządzeń radiowych oraz rodzaju zasilania awaryjnego
zgodnie z Konwencją SOLAS 74/02, rozdz. IV/15;
.30 ustalenie wykazu urządzeń radiowych do przeglądu;
.31 sprawdzenie planów instalacji i rozmieszczenia urządzeń radiowych, źródeł
energii i anten;
.32 sprawdzenie planów rozmieszczenia i mocowania urządzeń radiowych dla
środków i urządzeń ratunkowych.
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17.1.2 Przegląd dokumentów wymaganych na ruchomej platformie wiertniczej
obejmuje:
.1 sprawdzenie, czy kapitan jednostki i wszyscy oficerowie pełniący funkcje
kierownicze posiadają certyfikaty wg specjalności zgodnie z Konwencją
STCW;
.2 sprawdzenie, czy na platformie znajduje się Podręcznik szkoleniowy;
.3 sprawdzenie, czy na platformie znajduje się Księga konserwacji i napraw;
.4 sprawdzenie, czy na platformie znajduje się informacja o stateczności;
.5 sprawdzenie, czy na platformie znajduje się instrukcja działania w przypadku racjonalnie przewidywalnych sytuacji awaryjnych;
.6 sprawdzenie, czy na platformie znajduje się Plan zapobiegania rozlewom
olejowym;
.7 sprawdzenie, czy na platformie znajduje się Książka zapisów olejowych;
.8 sprawdzenie, czy na platformie znajduje się Książka zapisów śmieciowych
oraz Plan postępowania ze śmieciami;
.9 sprawdzenie, czy na platformie znajdują się plany awaryjne dla przewidywalnych zdarzeń, z uwzględnieniem działań prowadzonych na lądzie przez
służby poszukiwawczo-ratownicze (SAR) oraz lokalną Administrację, mogących uzupełniać działania podjęte przez załogę;
.10 sprawdzenie, czy na platformie znajdują się na stałe wywieszone plany
ochrony przeciwpożarowej lub dostępne są specjalne broszury zawierające
taki plan oraz czy duplikaty planu lub broszury są przechowywane w wyraźnie oznaczonych obudowach, zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i umieszczonych na zewnątrz nadbudówki przy wejściach na
jednostkę;
.11 sprawdzenie, czy dla każdej osoby przebywającej na jednostce przewidziano instrukcję postępowania w przypadku alarmu, umieszczoną w pobliżu
miejsca jej zakwaterowania, zawierającą plan ogólny jednostki, pokazujący
rozmieszczenie wszystkich wyjść, dróg ewakuacyjnych, wyposażenia awaryjnego, wyposażenia i urządzeń ratunkowych oraz ilustrowane instrukcje
zakładania pasów ratunkowych;
.12 sprawdzenie, czy na jednostce są dostępne: tabela lub krzywa pozostałej
dewiacji kompasu magnetycznego oraz, obok radaru – wykres sektorów
zacienionych, zgodnie z Konwencją SOLAS 74/02, rozdz. V/19;
.13 sprawdzenie dokumentacji dotyczącej odbiornika elektronicznego systemu
określania pozycji, systemu map elektronicznych i informacji nawigacyjnej
(ECDIS) oraz jego urządzenia rezerwowego, systemu automatycznej identyfikacji (AIS), rejestratora danych z podróży (VDR), jeśli ma to zastosowanie, zgodnie z Konwencją SOLAS 74/02, rozdz. V;
.14 sprawdzenie, czy na statku przechowywana jest kopia raportu z rocznego
przeglądu systemu automatycznej identyfikacji danych (AIS), wydanego
przez firmę serwisową ds. radiowych, uznaną przez PRS;
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.15 sprawdzenie, czy na statku przechowywana jest kopia Certyfikatu zgodności
i kopia raportu z rocznego przeglądu rejestratora danych z podróży (VDR),
wydawanych co roku przez firmę autoryzowaną przez producenta;
.16 sprawdzenie, czy na jednostce znajdują się instrukcje obsługi wszystkich
urządzeń nawigacyjnych i radiowych;
.17 sprawdzenie, czy na jednostce znajduje się instrukcja pokładowej konserwacji urządzeń ratunkowych;
.18 sprawdzenie, czy w pobliżu miejsca zainstalowania urządzeń radiowych
przechowywany jest Międzynarodowy kod sygnałowy;
.19 sprawdzenie ważności licencji radiowej wydanej przez Administrację państwa bandery;
.20 sprawdzenie certyfikatów radiooperatorów;
.21 sprawdzenie, czy na jednostce znajduje się Dziennik radiowy;
.22 sprawdzenie, czy na jednostce znajdują się aktualne publikacje ITU;
.23 sprawdzenie, czy na jednostce znajdują się instrukcje serwisowe wszystkich urządzeń radiowych, gdy zadeklarowano utrzymanie gotowości eksploatacyjnej urządzeń w morzu.
17.1.3 Przegląd dokumentacji instruktażowej dotyczącej bezpieczeństwa ruchomych jednostek górnictwa morskiego we wszystkich stanach eksploatacyjnych
i awaryjnych obejmuje następujący zakres:
.1 opis ogólny ruchomej jednostki górnictwa morskiego wraz z podaniem
masy pustej jednostki, określonej na podstawie prób przechyłów, oraz
krzywe hydrostatyczne lub ich ekwiwalenty, zgodnie z Kodeksem MODU
w wersji ustalonej rezolucją A.649(16) wraz z poprawkami, rozdz. 3/3;
.2 dane dotyczące każdego zatwierdzonego stanu eksploatacyjnego, uwzględniające obliczeniowe obciążenia od falowania i prądów wody, wiatru, minimalnych temperatur powietrza i wody, przewidywanego stanu dna morza,
zanurzenia jednostki oraz innych czynników środowiskowych zgodnie
z Kodeksem MODU w wersji ustalonej rezolucją A.649(16) wraz z poprawkami, rozdz. 2/2;
.3 plan ogólny jednostki z podaniem dopuszczalnych obciążeń pokładu oraz
z pokazaniem przedziałów wodoszczelnych, zamknięć, odpowietrzeń i wentylacji. Jeżeli jednostka ma stały balast, należy wyraźnie wskazać jego masę, rozmieszczenie i materiał, z którego jest wykonany, zgodnie z Kodeksem MODU w wersji ustalonej rezolucją A.649(16) wraz z poprawkami,
rozdz. 3/3;
.4 informacja o stateczności jednostki w postaci krzywej największych odległości środków masy od płaszczyzny podstawowej, w zależności od zanurzenia lub innych parametrów opartych na zgodności z wymaganymi kryteriami stateczności w stanie nieuszkodzonym i w stanie uszkodzonym,
zgodnie z Kodeksem MODU w wersji ustalonej rezolucją A.649(16) wraz
z poprawkami, rozdz. 3/3;
.5 informacja o niezatapialności jednostki górnictwa morskiego;
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wskazania eksploatacyjne łącznie z podaniem środków ostrożności, jakie należy przewidzieć w razie złej pogody, zmian stanu eksploatacyjnego jednostki oraz jakichkolwiek szczególnych ograniczeń eksploatacyjnych zgodnie
z Kodeksem MODU w wersji ustalonej rezolucją A.649(16) wraz z poprawkami, rozdz. 2/2.2;
rysunki i opis instalacji balastowej wraz z instrukcją balastowania;
tablice sondowania zbiorników;
plan stref zagrożonych;
w przypadku jednostek górnictwa morskiego, dla których ma to zastosowanie, procedury:
– pracy urządzenia eksploatacyjnego w różnych trybach;
– przechowywania i dostarczania paliwa;
– kotwiczenia i cumowania;
– wymiany załogi;
– przyjmowania statków i helikoptera;
– dla systemu pozycjonowania jednostki;
– postępowania z substancjami niebezpiecznymi i radioaktywnymi;
– dla systemu kontrolnego urządzenia eksploatacyjnego;
– bezpiecznego holowania;
plan ochrony przeciwpożarowej zatwierdzony przez władze Administracji
morskiej zgodnie z Kodeksem MODU w wersji ustalonej rezolucją A.649(16)
wraz z poprawkami, rozdz. 9;
typowe przykłady stanów obciążeń dla każdego zatwierdzonego stanu eksploatacyjnego łącznie z danymi do oceny innych stanów obciążeń;
szczegóły awaryjnego wyłączania urządzeń elektrycznych zgodnie z Kodeksem MODU w wersji ustalonej rezolucją A.649(16) wraz z poprawkami, rozdz. 5;
schemat głównej instalacji paliwowej wraz ze zbiornikami do przechowywania paliwa;
dane dotyczące środków bezpieczeństwa z podaniem rozmieszczenia środków
ratunkowych oraz sposobu postępowania przy ewakuacji personelu z jednostki
zgodnie z Kodeksem MODU w wersji ustalonej rezolucją A.649(16) wraz
z poprawkami, rozdz. 10;
znamionowe parametry pracy urządzenia eksploatacyjnego;
schematy głównego i awaryjnego zasilania energią elektryczną oraz schematy instalacji elektrycznej, szczegóły postępowania podczas awaryjnego
wyłączenia urządzeń elektrycznych, zgodnie z Kodeksem MODU w wersji
ustalonej rezolucją A.649(16) wraz z poprawkami, rozdz. 5;
dane śmigłowca, dla którego została zaprojektowana platforma do lądowania;
komplet rysunków podających dokładne rozmieszczenie i zakres zastosowania różnych rodzajów materiałów konstrukcyjnych z podaniem ich wytrzymałości;

.20 opis procesów technologicznych spawania różnych materiałów użytych do
budowy oraz wszelkie inne istotne informacje dotyczące technologii budowy;
.21 dane dotyczące ograniczeń i zakazów dokonywania napraw i modyfikacji.
17.1.4 Przegląd kadłuba, urządzeń maszynowych i wyposażenia po zainstalowaniu na ruchomej jednostce górnictwa morskiego obejmuje:
.1 przeprowadzenie kompletnego przeglądu konstrukcji zgodnie z Kodeksem
MODU w wersji ustalonej rezolucją A.649(16) wraz z poprawkami, rozdz. 2;
.2 w przypadku jednostki będącej statkiem lub barką górniczą oględziny części podwodnej: poszycia dna i dziobu, stępki, dziobnicy i tylnicy, steru,
skrzyni zaworów dennych oraz korków spustowych;
.3 w przypadku jednostek samopodnośnych oględziny nadwodnej części podpór w pozycji roboczej RJG, oględziny poszycia dna i burt kadłuba od zewnątrz (kadłub uniesiony nad poziom wody do pozycji roboczej), ze szczególnym uwzględnieniem miejsc połączenia kadłuba z podporami oraz
oględziny zębników i zębatek, urządzeń samopodnośnych i przeprowadzenie prób ich działania, zgodnie z Kodeksem MODU w wersji ustalonej rezolucją A.649(16) wraz z poprawkami, rozdz. 2;
.4 w przypadku jednostek kolumnowych – oględziny nadwodnych części kolumn, ze szczególnym uwzględnieniem poziomych konstrukcji łączących
kolumny, a także miejsc łączenia kolumn z konstrukcją nadwodną;
.5 oględziny elementów nośnych i poszycia najniżej położonego pokładu konstrukcji nadwodnych; oględziny elementów nośnych i głównego pokładu
konstrukcji nadwodnej łącznie z lądowiskiem dla śmigłowca, zgodnie z Kodeksem MODU w wersji ustalonej rezolucją A.649(16) wraz z poprawkami,
rozdz. 2 i 13;
.6 oględziny elementów nośnych i wspierających urządzeń górniczych zgodnie
z Kodeksem MODU w wersji ustalonej rezolucją A.649(16) wraz z poprawkami, rozdz. 12/12.3;
.7 oględziny wszelkich zrębnic, barier, kluz, polerów, głowic wentylacyjnych
i odpowietrzających na pokładach konstrukcji nadwodnej zgodnie z Kodeksem MODU w wersji ustalonej rezolucją A.649(16) wraz z poprawkami,
rozdz. 2;
.8 oględziny wewnętrzne kolumn i innych elementów podwodnych zgodnie
z Kodeksem MODU w wersji ustalonej rezolucją A.649(16) wraz z poprawkami, rozdz. 2/2.6;
.9 oględziny zamocowań armatury do poszycia zewnętrznego oraz zamknięć
otworów na pokładach;
.10 sprawdzenie systemu balastowego zgodnie z Kodeksem MODU w wersji
ustalonej rezolucją A.649(16) wraz z poprawkami, rozdz. 4/4.9;
.11 sprawdzenie ustawienia grodzi wodoszczelnych, ich konstrukcji oraz zamieszczonych w nich otworów, a w szczególności ustalenie czy podział
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grodziowy zapewnia stateczność jednostki w stanie uszkodzonym zgodnie
z Kodeksem MODU w wersji ustalonej rezolucją A.649(16) wraz z poprawkami, rozdz. 3/3.6;
sprawdzenie szczelności wszystkich grodzi oraz poddanie drzwi wodoszczelnych próbie ciśnieniowej zgodnie z Kodeksem MODU w wersji ustalonej rezolucją A.649(16) wraz z poprawkami, rozdz. 3;
sprawdzenie, czy wodoszczelność grodzi została zachowana w miejscach
przejścia przez nie rurociągów, ciągów wentylacyjnych, kabli elektrycznych zgodnie z Kodeksem MODU w wersji ustalonej rezolucją A.649(16)
wraz z poprawkami, rozdz. 3/3.6;
sprawdzenie, czy w pomieszczeniach wodoszczelnych, uznanych jako posiadające konstrukcję i układ odpowiedni dla zachowania ich wodoszczelności
oraz usytuowanych w pozycjach poniżej linii odniesienia zapewniono środki
do sprawdzania ich wodoszczelności zgodnie z Kodeksem MODU w wersji
ustalonej rezolucją A.649(16) wraz z poprawkami, rozdz. 3/3.6;
sprawdzenie, czy zamknięcia otworów w ścianach konstrukcji strugoszczelnych zapewniają strugoszczelność we wszystkich warunkach eksploatacyjnych;
sprawdzenie skuteczności działania urządzeń do osuszania zamkniętych
pomieszczeń, jeżeli takie rozwiązanie zastosowano;
sprawdzenie możliwości sterowania zaworami przy elementach wodoszczelnych z pomieszczenia pomp lub innego normalnie obsługiwanego
przez załogę pomieszczenia, pokładu otwartego lub z pokładu, który pozostaje ponad linią graniczną (w przypadku jednostki kolumnowej – z centralnego
stanowiska sterowania balastem) oraz czy zawory te są wyposażone we
wskaźniki ich położenia zgodnie z Kodeksem MODU w wersji ustalonej rezolucją A.649(16) wraz z poprawkami, rozdz. 3/3.6;
sprawdzenie, czy na jednostce samopodnośnej zawory systemu wentylacyjnego pozostają zamknięte, gdy jednostka znajduje się w stanie pływalności oraz czy zapewnione są alternatywne sposoby wentylacji zgodnie
z Kodeksem MODU w wersji ustalonej rezolucją A.649(16) wraz z poprawkami, rozdz. 3/3.6;
sprawdzenie, czy urządzenia zapewniające wodoszczelność spełniają wymagania Kodeksu MODU w wersji ustalonej rezolucją A.649(16) wraz
z poprawkami, p. 3.6;
sprawdzenie, czy urządzenia zapewniające wodoszczelność otworów wewnętrznych stale zamkniętych przy pracy w morzu spełniają wymagania
Kodeksu MODU w wersji ustalonej rezolucją A.649(16) wraz z poprawkami, p. 3.6.5;
przeprowadzenie prób sterowania drzwiami wodoszczelnymi, zarówno
zdalnie z punktu dowodzenia jednostką w sytuacji alarmowej, jak i lokalnie
przy użyciu ręcznego sterowania w celu stwierdzenia, że:
– drzwi mogą być otwierane i zamykane ręcznie z obu stron grodzi,
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– drzwi są wyposażone w urządzenia przekazujące na wszystkie stanowiska
zdalnego sterowania informację, czy dane drzwi są zamknięte czy otwarte,
– drzwi są wyposażone w alarm dźwiękowy różniący się od innych alarmów w tym rejonie i – jeśli ma to zastosowanie – w optyczny sygnał
przerywany,
– z każdej strony grodzi zainstalowano dźwignie sterujące, umożliwiające
wszystkim osobom przechodzącym przez otwór drzwiowy utrzymanie
obu dźwigni w pozycji otwarcia drzwi, bez możliwości przypadkowego
wyłączenia mechanizmu zamykającego;
sprawdzenie, czy drzwi wodoszczelne i ich wskaźniki działają prawidłowo
w przypadku uszkodzenia podstawowego i awaryjnego źródła energii elektrycznej, zgodnie z Kodeksem MODU w wersji ustalonej rezolucją
A.649(16) wraz z poprawkami, rozdz. 3/3.6;
sprawdzenie, czy jest w odpowiedni sposób zaznaczona minimalna wolna
burta zgodnie z Kodeksem MODU w wersji ustalonej rezolucją A.649(16)
wraz z poprawkami, rozdz. 3/3.7;
sprawdzenie poprzez polewanie strumieniem wody po ciśnieniem lub przez
zalanie wodą, wodoszczelności pokładów, szybów i tuneli oraz kanałów
wentylacyjnych;
sprawdzenie utrzymania wodoszczelności jednostki ponad linią graniczną;
sprawdzenie, czy wszystkie pompy zęzowe działają w sposób zadowalający
zgodnie z Kodeksem MODU w wersji ustalonej rezolucją A.649(16) wraz
z poprawkami, rozdz. 4/4.8;
przeprowadzenie próby przechyłów zgodnie z Kodeksem MODU w wersji
ustalonej rezolucją A.649(16) wraz z poprawkami, rozdz. 3/3.1;
sprawdzenie, czy kotły i wszystkie elementy mechanizmów, instalacje parowe i hydrauliczne, pneumatyczne i inne oraz ich armatura, znajdujące się
pod ciśnieniem wewnętrznym, zostały poddane odpowiednim próbom,
łącznie z próbą ciśnieniową;
sprawdzenie, czy tam gdzie jest to praktycznie wykonalne, zastosowano
zabezpieczenia przed wzrostem ciśnienia w częściach głównych, pomocniczych i innych mechanizmach znajdujących się pod działaniem ciśnienia
wewnętrznego i narażonych na wystąpienie niebezpiecznego wzrostu ciśnienia, zgodnie z Kodeksem MODU w wersji ustalonej rezolucją
A.649(16) wraz z poprawkami, rozdz. 4;
sprawdzenie, czy tam gdzie jest to wymagane, skrzynie korbowe silników
spalinowych wyposażone są w zawory nadmiarowe i że zawory te zostały
zainstalowane w sposób ograniczający do minimum możliwość spowodowania obrażeń u załogi maszynowni;
sprawdzenie, czy turbina napędu głównego lub – zależnie od sytuacji – silnik spalinowy napędu głównego oraz mechanizmy pomocnicze wyposażone są w automatyczne urządzenia wyłączające na wypadek awarii, takich
jak zakłócenie dopływu oleju smarującego, mogących szybko doprowadzić
do całkowitego zniszczenia, poważnego uszkodzenia lub wybuchu;
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.32 sprawdzenie i udokumentowanie, czy mechanizmy są zdolne do odwrócenia w wystarczającym czasie kierunku naporu śruby napędowej i zatrzymania w ten sposób jednostki w możliwej do przyjęcia odległości;
.33 sprawdzenie, czy główne i rezerwowe urządzenia sterowe są tak skonstruowane, że uszkodzenie jednego z nich nie uniemożliwia działania drugiego;
.34 sprawdzenie sposobu zainstalowania i zabezpieczenia mechanizmów, kotłów i innych zbiorników ciśnieniowych wraz z przynależnymi do nich instalacjami rurociągów oraz armaturą, w celu stwierdzenia, czy ograniczono
do minimum zagrożenie znajdujących się na jednostce osób, ze zwróceniem szczególnej uwagi na części ruchome, powierzchnie gorące oraz inne
niebezpieczeństwa;
.35 sprawdzenie, czy substancje niebezpieczne są przechowywane z zastosowaniem zabezpieczeń odpowiednich dla ich rodzaju i czy poszczególne rodzaje takich substancji są przechowywane oddzielnie zgodnie z Kodeksem
MODU w wersji ustalonej rezolucją A.649(16) wraz z poprawkami, rozdz.
14/14.2.1;
.36 sprawdzenie, czy materiały wybuchowe stwarzające poważne niebezpieczeństwo eksplozji są przechowywane w odpowiednim pomieszczeniu
i czy są odpowiednio zamknięte; sprawdzenie, czy materiały wybuchowe
są oddzielone od detonatorów zgodnie z Kodeksem MODU w wersji ustalonej rezolucją A.649(16) wraz z poprawkami, rozdz. 14/14.2.2;
.37 sprawdzenie, czy ciecze palne wydzielające opary niebezpieczne i gazy
palne są przechowywane w pomieszczeniach lub przestrzeniach dobrze
wentylowanych zgodnie z Kodeksem MODU w wersji ustalonej rezolucją
A.649(16) wraz z poprawkami, rozdz. 14/14.2.3;
.38 sprawdzenie, czy substancje zdolne do samoprzegrzania lub samozapłonu
są przechowywane z zachowaniem środków zapobiegających zapłonowi
zgodnie z Kodeksem MODU w wersji ustalonej rezolucją A.649(16) wraz
z poprawkami, rozdz. 14/14.2.4;
.39 sprawdzenie, czy substancje radioaktywne są przechowywane w bezpieczny sposób zgodnie z Kodeksem MODU w wersji ustalonej rezolucją
A.649(16) wraz z poprawkami, rozdz. 14/14.2.5;
.40 sprawdzenie, czy sprężarki i zbiorniki ciśnieniowe powietrza, czynników
procesu eksploatacyjnego działają prawidłowo poprzez oględziny zewnętrzne i sprawdzenie działania zaworów bezpieczeństwa;
.41 sprawdzenie, czy rurociągi wraz z armaturą: zęzowe, balastowe, olejowe,
paliwowe, sprężonego powietrza, pary działają prawidłowo, poprzez
sprawdzenie działania zaworów, ze szczególnym uwzględnieniem zaworów zdalnie zamykanych;
.42 sprawdzenie poprzez oględziny zewnętrzne, czy rurociągi czynników procesu eksploatacyjnego wraz z armaturą działają prawidłowo oraz sprawdzenie zapisów;
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.43 sprawdzenie, czy przewidziano środki, przy użyciu których normalna praca
urządzeń napędowych może być utrzymana lub przywrócona nawet wówczas, gdy jedno z ważnych urządzeń pomocniczych przestanie funkcjonować, zgodnie z Kodeksem MODU w wersji ustalonej rezolucją A.649(16)
wraz z poprawkami, rozdz. 4/4.2.8;
.44 sprawdzenie, czy istnieje możliwość uruchomienia urządzeń maszynowych
ze stanu bezenergetycznego zgodnie z Kodeksem MODU w wersji ustalonej rezolucją A.649(16) wraz z poprawkami, rozdz. 4/4.2.9;
.45 sprawdzenie, czy wszystkie części urządzeń maszynowych, systemy hydrauliczne, pneumatyczne i inne przed oddaniem ich po raz pierwszy do
eksploatacji zostały poddane odpowiednim próbom, włączając w to próbę
ciśnieniową, zgodnie z Kodeksem MODU w wersji ustalonej rezolucją
A.649(16) wraz z poprawkami, rozdz. 4/4.2.2;
.46 sprawdzenie, czy każdy kocioł, zbiornik ciśnieniowy oraz związane z nimi
rurociągi są wyposażone w odpowiednie środki zapobiegające przekroczeniu ciśnienia w czasie eksploatacji, a także czy przed zainstalowaniem zostały poddane hydraulicznej próbie ciśnieniowej oraz tam, gdzie to wskazane w kolejnych, określonych przedziałach czasowych były poddawane
próbie pod ciśnieniem odpowiednio przekraczającym ciśnienie robocze,
zgodnie z Kodeksem MODU w wersji ustalonej rezolucją A.649(16) wraz
z poprawkami, rozdz. 4/4.2;
.47 sprawdzenie, czy na każdy kocioł i wytwornicę przypadają co najmniej
dwa zawory bezpieczeństwa zgodnie z Kodeksem MODU w wersji ustalonej rezolucją A.649(16) wraz z poprawkami, rozdz. 4/4.3.1;
.48 sprawdzenie, czy każdy kocioł, zbiornik ciśnieniowy oraz związane z nimi
rurociągi są wyposażone w urządzenia bezpieczeństwa odcinające dopływ
paliwa i dające sygnał alarmowy w przypadku niskiego poziomu wody,
zakłóceń w dostawie powietrza i zaniku płomienia, zgodnie z Kodeksem
MODU w wersji ustalonej rezolucją A.649(16) wraz z poprawkami, rozdz.
4/4.3.2;
.49 sprawdzenie, czy przewidziano rozwiązania zapewniające, że w przypadku
awarii któregokolwiek systemu chłodzenia cieczą zostanie ona natychmiast
wykryta i zasygnalizowana (optycznie i dźwiękowo) oraz czy przewidziano także środki przeznaczone do minimalizowania skutków takiej awarii
dla urządzeń obsługiwanych przez ten system;
.50 sprawdzenie, czy urządzenia maszynowe są przystosowane do eksploatacji
jak dla siłowni bezobsługowej włącznie z automatycznym systemem wykrywania pożaru, systemem alarmowym zęz, oprzyrządowaniem dla zdalnego sterowania urządzeniami maszynowymi i systemem alarmowym;
.51 sprawdzenie, czy silniki są wyposażone w odpowiednie urządzenia pomiarowo-kontrolne i monitorujące dla prędkości obrotowej, temperatury, ciśnienia oraz innych parametrów ich działania zgodnie z Kodeksem MODU
w wersji ustalonej rezolucją A.649(16) wraz z poprawkami, rozdz. 4/4.2;
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.52 sprawdzenie, czy silniki są zabezpieczone przed osiągnięciem nadmiernych
obrotów, niedostatecznym smarowaniem, utratą czynnika chłodzącego, wysoką temperaturą, niewłaściwym działaniem części ruchomych, przeciążeniem, z próbą zadziałania takich zabezpieczeń, zgodnie z Kodeksem MODU
w wersji ustalonej rezolucją A.649(16) wraz z poprawkami, rozdz. 4/4.2.3;
.53 sprawdzenie, czy zapewniono odprowadzanie nadmiaru paliwa i oleju do
bezpiecznego miejsca;
.54 sprawdzenie, czy instalacje urządzeń mechanicznych zostały tak rozwiązane, aby nie była możliwa ciągła praca tych urządzeń na obrotach, przy których występują nadmierne drgania, blokowanie lub niestabilność, zgodnie
z Kodeksem MODU w wersji ustalonej rezolucją A.649(16) wraz z poprawkami, rozdz. 4/4.2.3;
.55 sprawdzenie, czy wysokoprężny układ napędowy został poddany analizie
drgań skrętnych;
.56 sprawdzenie, czy wysokociśnieniowe rurociągi doprowadzające paliwo do
silników są zabezpieczone systemem przewodów osłaniających oraz czy
zainstalowany jest alarm informujący o uszkodzeniu rurociągu;
.57 sprawdzenie, czy silniki o średnicy cylindra 200 mm lub pojemności
skrzyni korbowej 0,6 m3 i więcej są wyposażone w przeciwwybuchowe
zawory bezpieczeństwa uznanego typu o dostatecznej powierzchni upustu,
zamontowane na skrzyni korbowej, zgodnie Kodeksem MODU w wersji
ustalonej rezolucją A.649(16) wraz z poprawkami, rozdz. 4/4.2.6;
.58 sprawdzenie, czy zastosowano rozwiązania zapewniające włączenie alarmu
optycznego i dźwiękowego w przypadku spadku ciśnienia lub poziomu
oleju poniżej bezpiecznego poziomu, przy uwzględnieniu prędkości obiegu
oleju w silniku;
.59 sprawdzenie, czy zastosowano środki zapobiegające dostawaniu się ciał
obcych do układu napędowo-unoszącego oraz środki zapobiegające możliwości okaleczenia, tam gdzie jest to konieczne, a w szczególności w okolicy części ruchomych układu, a także czy możliwe jest przeprowadzanie
oględzin i usuwanie ciał obcych w trakcie eksploatacji;
.60 sprawdzenie, czy rurociągi paliwa i oleju są osłonięte lub odpowiednio zabezpieczone w inny sposób dla uniknięcia, na ile to możliwe, opryskiwania
lub przecieków oleju na gorące powierzchnie, do wlotów powietrza urządzeń maszynowych oraz na inne źródła zapłonu;
.61 sprawdzenie, czy zapewniono bezpieczne i skuteczne środki dla określenia
ilości paliwa znajdującego się w każdym zbiorniku paliwowym;
.62 sprawdzenie, jeżeli zbiorniki rozchodowe są napełniane automatycznie lub
poprzez zdalne sterowanie, czy zapewniono środki zapobiegające rozlewom z powodu przelania;
.63 sprawdzenie, jeżeli zbiorniki rozchodowe lub osadowe są wyposażone
w urządzenia grzejne, czy przewidziano alarm wysokiej temperatury, jeżeli
w przypadku uszkodzenia czujników termostatycznych może być osiągnięty punkt zapłonu oleju;
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.64 przeprowadzenie próby działania instalacji zęzowej wraz z układem zdalnego sterowania i automatyką, jeśli to ma zastosowanie, zgodnie z Kodeksem MODU w wersji ustalonej rezolucją A.649(16) wraz z poprawkami,
rozdz. 8/8.4;
.65 przeprowadzenie próby działania sygnalizacji wysokiego poziomu zęz
zgodnie z Kodeksem MODU w wersji ustalonej rezolucją A.649(16) wraz
z poprawkami, rozdz. 8/8.4;
.66 przeprowadzenie próby działania instalacji: balastowej, wody chłodzącej,
paliwowej, oleju smarującego;
.67 oględziny rurociągów instalacji przelewowej, instalacji odpowietrzającej
i rurociągów pomiarowych;
.68 sprawdzenie, czy uszkodzenie jakiegokolwiek systemu zdalnego lub automatycznego sterowania uruchamia alarm dźwiękowy i optyczny, pozwalając równocześnie na normalne sterowanie ręczne;
.69 sprawdzenie, czy przy zaworach instalacji zęzowych znajdują się wskaźniki
otwarcia zgodnie z Kodeksem MODU w wersji ustalonej rezolucją
A.649(16) wraz z poprawkami, rozdz. 4/4.8.6;
.70 sprawdzenie, czy dla każdej magistrali ssącej przewidziane są minimum
dwie samozasysające pompy z niezależnym napędem i czy przynajmniej
jedna z nich jest sterowana zdalnie i lokalnie, zgodnie z Kodeksem MODU
w wersji ustalonej rezolucją A.649(16) wraz z poprawkami, rozdz. 4/4.8.2;
.71 sprawdzenie, czy maszynownia i pompownie są wyposażone w dwa niezależne systemy sygnalizacji wysokiego poziomu wód zęzowych – alarm
optyczny i dźwiękowy;
.72 sprawdzenie, czy system balastowy wykona podnoszenie z najniższego poziomu roboczego do poziomu sztormowania w ciągu trzech godzin zgodnie
z Kodeksem MODU w wersji ustalonej rezolucją A.649(16) wraz z poprawkami, rozdz. 4/4.9.2;
.73 sprawdzenie, czy system balastowy jest wyposażony w minimum dwie niezależne pompy zgodnie z Kodeksem MODU w wersji ustalonej rezolucją
A.649(16) wraz z poprawkami, rozdz. 4/4.9.3;
.74 sprawdzenie, czy każda z pomp ma możliwość zasilania z awaryjnego źródła energii elektrycznej;
.75 sprawdzenie, czy każda z pomp ma zawory z widocznymi wskaźnikami
zamknięcia i otwarcia zgodnie z Kodeksem MODU w wersji ustalonej rezolucją A.649(16) wraz z poprawkami, rozdz. 4/4.9.8;
.76 sprawdzenie, czy centralne stanowisko sterowania balastem wyposażone
jest w systemy kontrolne zgodnie z Kodeksem MODU w wersji ustalonej
rezolucją A.649(16) wraz z poprawkami, rozdz. 4/4.9.10;
.77 sprawdzenie, czy zawory balastowe uruchamiane elektrycznie w przypadku
zaniku napięcia ustawiają się w pozycji zamkniętej zgodnie z Kodeksem
MODU w wersji ustalonej rezolucją A.649(16) wraz z poprawkami, rozdz.
4/4.9.13;
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.78 sprawdzenie, czy jest możliwość zwolnienia łańcucha kotwicznego w przypadku utraty zasilania głównego zgodnie z Kodeksem MODU w wersji
ustalonej rezolucją A.649(16) wraz z poprawkami, rozdz. 4/4.11.4;
.79 sprawdzenie, czy każda wciągarka posiada dwa niezależne hamulce uruchamiane mechanicznie. Administracja może dopuścić, by jeden z hamulców był sterowany ręcznie zgodnie z Kodeksem MODU w wersji ustalonej
rezolucją A.649(16) wraz z poprawkami, rozdz. 4/4.11.7;
.80 sprawdzenie, czy istnieją niezawodne środki łączności między stanowiskami
związanymi z operacją kotwiczenia zgodnie Kodeksem MODU w wersji
ustalonej rezolucją A.649(16) wraz z poprawkami, rozdz. 4/4.11.13;
.81 sprawdzenie, czy jest układ hamulcowy działający w przypadku zaniku mocy
dostarczanej do windy kotwicznej zgodnie z Kodeksem MODU w wersji
ustalonej rezolucją A.649(16) wraz z poprawkami, rozdz. 4/4.11.9;
.82 sprawdzenie, czy są wskaźniki naprężenia łańcucha, prędkości i kierunku
wiatru zgodnie z Kodeksem MODU w wersji ustalonej rezolucją A.649(16)
wraz z poprawkami, rozdz. 4/4.11.12;
.83 sprawdzenie, czy jest zapewnione działanie urządzeń elektrycznych ważnych dla bezpieczeństwa po zaniku zasilania z głównego źródła energii
elektrycznej;
.84 sprawdzenie, czy stanowisko lub stanowiska, z których prowadzone jest
sterowanie manewrami jednostki i/lub jej głównymi urządzeniami maszynowymi, wyposażono w łatwo dostępne urządzenia sterujące do użytku
w sytuacji awaryjnej dla:
– uruchomienia stałych systemów gaśniczych;
– zamknięcia otworów wentylacyjnych oraz zatrzymania wentylatorów
dostarczających powietrze do przedziałów chronionych przez stałe systemy gaśnicze;
– odcięcia zasilania paliwem urządzeń maszynowych w pomieszczeniach
maszynowych głównych i pomocniczych;
– odłączenia wszystkich źródeł energii elektrycznej od normalnego systemu rozdzielczego (urządzenie sterujące powinno być zabezpieczone dla
zmniejszenia ryzyka przypadkowego lub nieuważnego uruchomienia);
– zatrzymania silnika głównego i pomocniczych urządzeń maszynowych;
.85 sprawdzenie, czy na jednostce znajdują się systemy alarmowe optyczne
i dźwiękowe, które sygnalizują na stanowiskach sterowania jednostki niewłaściwe działanie lub stany niebezpieczne;
.86 sprawdzenie, czy alarm sygnalizujący stan wymagający natychmiastowego
działania wyróżnia się i jest w zasięgu wzroku wszystkich członków załogi
w pomieszczeniu sterowania oraz reaguje na:
– zadziałanie systemu wykrywania pożaru;
– całkowity zanik normalnego zasilania energią elektryczną;
– przekroczenie prędkości obrotowej przez silniki główne;
– niekontrolowany wzrost temperatury którejkolwiek z zainstalowanych
na stałe baterii niklowo-kadmowych;
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.87 sprawdzenie poprawności działania systemu alarmów;
.88 sprawdzenie możliwości ręcznego kasowania automatycznego odcięcia
napędu głównego;
.89 sprawdzenie, czy instalacje elektryczne łącznie z podstawowym źródłem
energii elektrycznej i instalacjami oświetleniowymi są zgodne z zatwierdzoną dokumentacją, zgodnie z Kodeksem MODU w wersji ustalonej rezolucją A.649(16) wraz z poprawkami, rozdz. 5/5.2;
.90 sprawdzenie, czy przewidziano niezależne i samodzielne awaryjne źródło
energii elektrycznej, wystarczające do prawidłowego zasilania wszystkich
niezbędnych urządzeń zgodnie z Kodeksem MODU w wersji ustalonej rezolucją A.649(16) wraz z poprawkami, rozdz. 5.3;
.91 sprawdzenie, czy przewidziano niezależne i samodzielne tymczasowe źródło
energii elektrycznej, wystarczające do prawidłowego zasilania wszystkich
niezbędnych urządzeń, jeśli ma to zastosowanie, w przypadkach określonych
w Kodeksie MODU w wersji ustalonej rezolucją A.649(16) wraz z poprawkami, rozdz. 5/5.3.8;
.92 sprawdzenie, czy urządzenia rozruchowe dla każdego awaryjnego zespołu
prądotwórczego są zadowalające zgodnie z Kodeksem MODU w wersji
ustalonej rezolucją A.649(16) wraz z poprawkami, rozdz. 5/5.4;
.93 sprawdzenie, czy kable są odpowiednio prowadzone, ze szczególnym
uwzględnieniem rozdziału kabli prowadzonych z podstawowego i awaryjnego źródła energii elektrycznej;
.94 sprawdzenie, czy w wymaganych przypadkach urządzenie sterowe i urządzenie stabilizujące są zasilane z dwóch niezależnych źródeł energii elektrycznej;
.95 sprawdzenie, tam, gdzie ma to zastosowanie, rozmieszczenia i przeprowadzenie prób dodatkowego oświetlenia awaryjnego;
.96 sprawdzenie, czy przewidziano środki ochrony przed porażeniem elektrycznym, oddziaływaniem pola elektromagnetycznego, pożarem lub innym zagrożeniem pochodzącym od elektryczności, zgodnie z Kodeksem MODU
w wersji ustalonej rezolucją A.649(16) wraz z poprawkami, rozdz. 5/5.5;
.97 sprawdzenie, czy na jednostce jest zainstalowany system alarmu ogólnego
w taki sposób, że alarm jest słyszalny we wszystkich częściach jednostki,
zgodnie z wymaganiami Kodeksu MODU w wersji ustalonej rezolucją
A.649(16) wraz z poprawkami, rozdz. 10.16.1. Stacja kontrolna do aktywowania alarmu powinna być zainstalowana zgodnie z wymaganiami
Administracji. Liczba używanych alarmów powinna być ograniczona do
następujących: ogólny alarm awaryjny, alarm pożarowy, alarm opuszczania jednostki. Sygnały te powinny być opisane w rozkładzie alarmowym;
.98 sprawdzenie działania systemu alarmu ogólnego, czy sygnały alarmowe są
uzupełnione przez instrukcje nadawane za pomocą głośnikowego systemu
powiadamiania zgodnie z wymaganiami Kodeksu MODU w wersji ustalonej rezolucją A.649(16) wraz z poprawkami, rozdz. 10.16.2;
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.99 sprawdzenie, czy system alarmu ogólnego jest słyszalny we wszystkich
pomieszczeniach mieszkalnych, a także w normalnych miejscach pracy załogi oraz na otwartych pokładach, przy czym poziom natężenia alarmu
powinien wynosić 80 dB(A), w kabinach sypialnych i łazienkach powinien
być nie mniejszy niż 75 dB(A) oraz co najmniej 10 dB(A) powyżej poziomu hałasu otoczenia w normalnych warunkach eksploatacyjnych zgodnie
z wymaganiami Kodeksu LSA, p. 7.2;
.100 sprawdzenie, czy system powiadamiania zapewnia poziom natężenia
dźwięku w pomieszczeniach wewnętrznych nie niższy niż 75 dB(A),
a w otwartych przestrzeniach – nie niższy niż 80 dB(A) zgodnie z wymaganiami Kodeksu LSA, p. 7.2;
.101 sprawdzenie, czy alarm działa w sposób ciągły od momentu jego włączenia do chwili jego świadomego wyłączenia lub czasowego wyłączenia
podczas przekazywania wiadomości systemem powiadamiania;
.102 sprawdzenie, czy system powiadamiania o zagrożeniu obejmuje wszystkie rejony, do których ma dostęp załoga, drogi ewakuacyjne oraz miejsca
ewakuacji do jednostek ratunkowych zgodnie z wymaganiami Kodeksu
LSA, p. 7.2;
.103 sprawdzenie, czy pomieszczenia ogólnodostępne, drogi ewakuacyjne,
wyjścia oraz stanowiska wsiadania do jednostek ratunkowych są wyraźnie i w sposób trwały oznaczone i oświetlone z wykorzystaniem obwodu
awaryjnego;
.104 sprawdzenie, czy na jednostce są zainstalowane przynajmniej dwie, dostatecznie od siebie odseparowane, na stałe przymocowane metalowe
drabiny lub schody prowadzące z pokładu jednostki do poziomu powierzchni wody, a jeśli nie, to czy jest zapewniony inny sposób bezpiecznego zejścia z pokładu jednostki do poziomu linii wodnej, zgodnie
z wymaganiami Kodeksu MODU w wersji ustalonej rezolucją A.649(16)
wraz z poprawkami, rozdz. 10.3.7, 10.3.8; drabiny lub schody powinny
być odpowiednio oświetlone z awaryjnego źródła energii elektrycznej;
.105 sprawdzenie, czy wszystkie wyjścia, łącznie z ich zamknięciami są,
w celu informacji załogi, odpowiednio oznakowane i czy odpowiednie
oznakowanie jest również naniesione na zewnątrz jednostki – dla informacji służb ratowniczych;
.106 sprawdzenie, czy każda osoba ma zapewniony dostęp do co najmniej
dwóch, pozbawionych przeszkód dróg ewakuacyjnych, czy drogi ewakuacyjne są rozlokowane w taki sposób, aby w przypadku jakiegokolwiek
uszkodzenia lub sytuacji awaryjnej dostępny był odpowiedni sprzęt ewakuacyjny oraz czy drogi ewakuacyjne mają odpowiednie oświetlenie, zasilane z podstawowego i awaryjnego źródła energii elektrycznej, zgodnie
z Kodeksem MODU w wersji ustalonej rezolucją A.649(16) wraz z poprawkami, rozdz. 9/9.3;
.107 sprawdzenie, czy zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej
określonymi w Kodeksie MODU, w wersji ustalonej rezolucją A.649(16)
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wraz z poprawkami, rozdz. 9, wszystkie przegrody, sufity i szalunki, jeżeli nie są przegrodami ognioodpornymi, są wykonane z materiału niepalnego lub materiału WRP;
sprawdzenie, czy jeżeli zastosowano izolację w rejonach, w których może ona mieć kontakt z palnymi płynami lub ich oparami, powierzchnia
izolacji jest nieprzepuszczalna dla tych płynów i ich oparów;
sprawdzenie, czy odsłonięte powierzchnie w korytarzach i obudowach
klatek schodowych oraz szalunki na grodziach, ścianach i sufitach
wszystkich pomieszczeń mieszkalnych, służbowych oraz stanowisk sterowania, jak również ukryte lub niedostępne przestrzenie w pomieszczeniach mieszkalnych, służbowych oraz na stanowiskach sterowania są
wykonane przynajmniej z materiałów posiadających właściwość wolnego rozprzestrzeniania płomienia;
sprawdzenie, czy rurociągi wydechowe są wykonane w taki sposób, aby
do minimum zmniejszyć ryzyko pożaru;
sprawdzenie, czy pomieszczenia mieszkalne i służbowe, posterunki sterowania, korytarze i klatki schodowe, zamknięte przestrzenie powietrzne
za szalunkiem są odpowiednio wydzielone za pomocą dopasowanych
przegród przecinających ciąg powietrza, rozmieszczonych w odstępach
nie większych niż 14 m, zgodnie z Kodeksem MODU w wersji ustalonej
rezolucją A.649(16) wraz z poprawkami, rozdz. 9/9.2.4;
sprawdzenie, czy zbiorniki zawierające paliwo i inne palne ciecze są oddzielone od pomieszczeń załogowych, pasażerskich i bagażowych za
pomocą paroszczelnych obudów lub koferdamów, które są odpowiednio
wentylowane i osuszane;
sprawdzenie, czy w rejonach o dużym zagrożeniu pożarowym oraz w rejonach przylegających do nich nie umieszczono zbiorników paliwowych;
sprawdzenie, czy każdy rurociąg paliwowy, który mógłby w razie jego
uszkodzenia doprowadzić do wypływu paliwa ze zbiornika zapasowego,
osadowego lub rozchodowego, jest zaopatrzony w kurek lub zawór zainstalowany bezpośrednio na zbiorniku, w sposób umożliwiający jego
zamknięcie z miejsca znajdującego się poza rozważanym pomieszczeniem w przypadku pożaru w pomieszczeniu, w którym znajduje się ten
zbiornik, zgodnie z Kodeksem MODU w wersji ustalonej rezolucją
A.649(16) wraz z poprawkami, rozdz. 9/9.10.2;
sprawdzenie działania zaworów odcinających paliwo, sterowanych lokalnie lub zdalnie;
sprawdzenie, czy rurociągi, zawory oraz złączki przenoszące ciecze palne
są wykonane ze stali lub innego równoważnego materiału, spełniającego
wymagania w odniesieniu do wytrzymałości i integralności pożarowej;
sprawdzenie, czy we wszystkich głównych wlotach i wylotach głównych
systemów wentylacyjnych istnieje możliwość zamknięcia ich z zewnątrz
pomieszczenia wentylowanego. Dodatkowo, otwory takie do rejonów
o dużym zagrożeniu pożarowym powinny mieć możliwość zamykania
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ich ze stanowisk ciągle obsadzonych załogą, zgodnie z Kodeksem
MODU w wersji ustalonej rezolucją A.649(16) wraz z poprawkami,
rozdz. 9/9.2.18;
sprawdzenie, czy istnieje możliwość wyłączania wszystkich wentylatorów
z zewnątrz pomieszczenia, które obsługują, a także z zewnątrz pomieszczenia, w którym są zainstalowane. Wentylatory obsługujące rejony
o dużym zagrożeniu pożarowym powinny być ponadto sterowane z posterunków dowodzenia stale obsadzonych załogą. Środki przewidziane do
wyłączania wentylacji mechanicznej pomieszczenia maszynowni powinny
być oddzielone od środków przewidzianych do zatrzymania wentylacji innych przestrzeni zgodnie z Kodeksem MODU w wersji ustalonej rezolucją
A.649(16) wraz z poprawkami, rozdz. 9/9.2.18;
sprawdzenie, czy w przypadku, gdy kanał wentylacyjny z konieczności
przechodzi przez przegrodę ogniotrwałą lub dymoszczelną, w pobliżu
przegrody zamontowano odporne na uszkodzenia samoczynnie działające klapy pożarowe;
sprawdzenie, czy wszystkie klapy zamontowane na przegrodach ognioodpornych lub dymoszczelnych są także zamykane ręcznie z każdej dostępnej strony przegrody, na której są zamontowane oraz czy są zdalnie
zamykane ze stanowisk ciągle obsadzonych załogą;
sprawdzenie, czy rejony o dużym i umiarkowanym zagrożeniu pożarowym, a także inne przestrzenie zamknięte w pomieszczeniach mieszkalnych, które nie są na stałe zajmowane, są wyposażone w automatyczny
system wykrywania dymu oraz w ręczne przyciski alarmowe zgodnie
z Kodeksem MODU w wersji ustalonej rezolucją A.649(16) wraz z poprawkami, rozdz. 9/9.7;
sprawdzenie, czy automatyczny system wykrywania pożaru obejmuje
wszystkie pomieszczenia zgodnie z Kodeksem MODU w wersji ustalonej
rezolucją A.649(16) wraz z poprawkami, rozdz. 9/9.7;
sprawdzenie, czy pomieszczenia główne maszynowni są dodatkowo wyposażone w czujniki inne niż dymowe i czy są stale monitorowane;
sprawdzenie, czy na jednostce zainstalowany jest automatyczny system
wykrywania gazów palnych zgodny z wymaganiami Administracji, monitorujący wszystkie przestrzenie, w których należy przewidywać gromadzenie się gazów palnych i przekazujący do miejsca dowodzenia jednostką
informację dźwiękową i optyczną o miejscu zaistniałego nagromadzenia
się gazów, zgodnie z Kodeksem MODU w wersji ustalonej rezolucją
A.649(16) wraz z poprawkami, rozdz. 9/9.8;
sprawdzenie, czy na jednostce znajdują się przynajmniej dwa przenośne
urządzenia do wykrywania gazów palnych, każde zdolne do dokładnego
pomiaru koncentracji gazów palnych, zgodnie z Kodeksem MODU
w wersji ustalonej rezolucją A.649(16) wraz z poprawkami, rozdz. 9/9.9;
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sprawdzenie, czy ręczne przyciski alarmowe pożaru są zainstalowane
w rejonie wszystkich pomieszczeń mieszkalnych, służbowych, posterunków dowodzenia oraz tam, gdzie to niezbędne, zgodnie z wymaganiem
prawidła II-2/7 z Konwencji SOLAS 74/02;
sprawdzenie działania systemu wykrywania pożaru oraz przycisków alarmowych;
sprawdzenie, czy rejony o dużym zagrożeniu pożarowym są chronione
stałym systemem gaszenia pożaru, zgodnym z wymaganiami Administracji i odpowiednim do mogącego zaistnieć pożaru, i sterowanym z posterunku dowodzenia, zgodnie z Kodeksem MODU w wersji ustalonej
rezolucją A.649(16) wraz z poprawkami, rozdz. 9/9.5;
sprawdzenie, w przypadku jeżeli zastosowano instalację wodną, działania tej instalacji przy użyciu wszystkich przewidzianych pomp;
sprawdzenie działania instalacji na dwutlenek węgla;
sprawdzenie, w przypadku zastosowania instalacji pianowej, ilości środka pianotwórczego i terminu jego badania laboratoryjnego; oględziny
zewnętrzne zbiornika środka pianotwórczego i próbę wodą zaburtową
bez użycia środka pianotwórczego;
sprawdzenie, w przypadku zastosowania instalacji proszkowej, jakości
proszku oraz przeprowadzenie próby drożności instalacji;
sprawdzenie, czy system gaszenia pożaru jest przystosowany do ręcznego uruchamiania miejscowego i zdalnego uruchamiania z posterunku
dowodzenia stale obsadzonego załogą;
sprawdzenie, czy posterunki dowodzenia, pomieszczenia mieszkalne
oraz pomieszczenia służbowe są wyposażone w przenośne gaśnice odpowiedniego typu, zgodnie z wymaganiami Kodeksu MODU w wersji
ustalonej rezolucją A.649(16) wraz z poprawkami, rozdz. 9/9.6;
sprawdzenie aktualności okresowych przeglądów wszystkich gaśnic przenośnych;
sprawdzenie, czy zainstalowano pompy pożarowe wraz z odpowiednim
wyposażeniem zgodnie z wymaganiami Kodeksu MODU w wersji ustalonej rezolucją A.649(16) wraz z poprawkami, rozdz. 9/9.4;
sprawdzenie działania wszystkich pomp pożarowych;
sprawdzenie, czy lądowisko dla śmigłowca spełnia wymagania określone
w Kodeksie MODU w wersji ustalonej rezolucją A.649(16) wraz z poprawkami, rozdz. 9/9.11;
sprawdzenie, czy otwieranie i zamykanie każdych zasuwanych drzwi
wodoszczelnych jest możliwe z każdej strony przegrody, zgodnie z Konwencją SOLAS 74/02, rozdz. II-1/25-9;
sprawdzenie zdalnego i miejscowego zamykania/otwierania drzwi pożarowych;
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sprawdzenie, czy wyposażenie strażackie oraz komplety wyposażenia
osobistego są łatwo dostępne i gotowe do użycia, a tam, gdzie przewidziano więcej niż jeden komplet wyposażenia strażackiego lub osobistego, czy przechowywane są one w miejscach możliwie odległych;
sprawdzenie, czy na jednostce górnictwa morskiego będącej statkiem lub
barką górniczą zainstalowano przynajmniej jeden międzynarodowy łącznik lądowy zgodnie z Kodeksem MODU w wersji ustalonej rezolucją
A.649(16) wraz z poprawkami, rozdz. 9/9.4.22;
sprawdzenie, czy urządzenia ratunkowe i ich rozmieszczenie spełniają
wymagania Konwencji SOLAS 74/02, rozdz. III i czy są zatwierdzone
przez Administrację;
sprawdzenie, czy urządzenia ratunkowe są uznanego typu i czy przeszły
próby wymagane rezolucjami IMO: A.520(13) i A.689(17);
sprawdzenie, czy urządzenia ratunkowe są oznakowane w sposób określający ich datę produkcji lub datę ważności;
sprawdzenie, czy wszystkie łodzie ratunkowe są wyposażone w przenośne radiotelefony VHF oraz czy dodatkowo dwa takie radiotelefony są
dostępne na jednostce górnictwa morskiego, by było możliwe w krótkim
czasie przeniesienie ich na tratwę ratunkową, zgodnie z Kodeksem
MODU w wersji ustalonej rezolucją A.649(16) wraz z poprawkami,
p. 10.13.1 (ww. radiotelefony powinny spełniać wymagania Konwencji
SOLAS 74/02, rozdz. III/6.2.1);
sprawdzenie, czy wszystkie łodzie ratunkowe wyposażone są w transponder radarowy oraz czy dodatkowo przynajmniej dwa transpondery są
dostępne na jednostce górnictwa morskiego, tak by było możliwe przeniesienie ich na tratwy ratunkowe (wszystkie transpondery powinny
spełniać wymagania Konwencji SOLAS 74/02, rozdz. III/6.2.2);
sprawdzenie, czy na wypadek awarii zapewniona jest łączność za pomocą
stacjonarnych, przenośnych lub obu rodzajów wyposażenia pomiędzy
awaryjnymi posterunkami dowodzenia, stanowiskami alarmowymi i ewakuacyjnymi oraz strategicznymi miejscami na pokładzie;
sprawdzenie, czy na jednostce znajduje się przenośna lampa do sygnalizacji dziennej, która przez cały czas jest dostępna do użytku w pomieszczeniu sterowania i która nie jest zależna od głównego źródła energii
elektrycznej jednostki, zgodnie z Konwencją SOLAS 74/02, rozdz. V/19;
sprawdzenie, czy na jednostce znajduje się co najmniej 12 rakiet spadochronowych, odpowiadających wymaganiom Kodeksu LSA, p. 3.1, przechowywanych w pomieszczeniu sterowania lub w jego pobliżu; gdy na
jednostce nie ma mostka, rakiety powinny być przechowywane w miejscu
zatwierdzonym przez Administrację, zgodnie z Kodeksem MODU w wersji ustalonej rezolucją A.649(16) wraz z poprawkami, rozdz. 10/10.14;
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sprawdzenie, czy na jednostce znajduje się wyrzutnia linki ratunkowej odpowiadająca wymaganiom Kodeksu LSA, p. 7.1, zgodnie z Kodeksem
MODU w wersji ustalonej rezolucją A.649(16) wraz z poprawkami, rozdz.
10/10.15;
sprawdzenie, czy na jednostce jest umieszczonych przynajmniej osiem
kół ratunkowych spełniających wymagania Kodeksu LSA, p. 2.1.1. Ilość
i rozmieszczenie kół ratunkowych powinny być takie, by były one dostępne z odkrytych miejsc jednostki. Jednostki o długości ponad 100 m
powinny być wyposażone w taką ilość kół, jaka określona jest dla statków towarowych zgodnie z Konwencją SOLAS 74/02, rozdz. III/1;
sprawdzenie, czy w pobliżu każdego normalnego wyjścia z jednostki
oraz na otwartych pokładach, do których mają dostęp pasażerowie i załoga, znajduje się co najmniej po jednym kole ratunkowym;
sprawdzenie, czy co najmniej połowa całkowitej ilości kół ratunkowych
jest wyposażona w samoczynnie zapalające się pławki świetlne zgodnie
z wymaganiami Kodeksu LSA, p. 2.1.2. Co najmniej dwa z tych kół powinny być wyposażone w samoaktywowane pławki dymne, z możliwością szybkiego zwolnienia tych kół z mostka nawigacyjnego. Do kół zaopatrzonych w pławki świetlne nie zalicza się kół zaopatrzonych w pływające linki ratunkowe, wymienionych w .154;
sprawdzenie, czy przynajmniej dwa koła są wyposażone w pływającą linkę o długości równej przynajmniej 1,5 odległości od pokładu do linii wodnej w stanie zanurzenia bezładunkowego lub 30 m, w zależności od tego,
która z tych wartości jest większa, zgodnie z Kodeksem MODU w wersji
ustalonej rezolucją A.649(16) wraz z poprawkami, rozdz. 10/10.12.3;
sprawdzenie, czy każde koło ratunkowe jest oznaczone napisem wykonanym wielkimi literami (wersalikami) alfabetu łacińskiego, zawierającym
nazwę jednostki, do której należy oraz nazwę portu macierzystego jednostki, zgodnie z wymaganiami Kodeksu MODU w wersji ustalonej rezolucją A.649(16) wraz z poprawkami, p. 10.12.4;
sprawdzenie, czy dla każdej osoby na pokładzie jednostki przewidziane
są pasy ratunkowe spełniające wymagania Kodeksu LSA, p. 2.2.1 i 2.2.2
oraz czy na pokładzie jednostki znajdują się dodatkowe pasy ratunkowe
w ilości wystarczającej dla osób pełniących służbę, w miejscu służby,
a także dla osób obsługujących łodzie ratunkowe i łodzie ratownicze,
zgodnie z Kodeksem MODU w wersji ustalonej rezolucją A.649(16)
wraz z poprawkami, rozdz. 10/10.10;
sprawdzenie, czy wszystkie pasy ratunkowe są wyposażone w oświetlenie
spełniające wymagania p. 2.2.3 z Kodeksu LSA, zgodnie z Kodeksem
MODU w wersji ustalonej rezolucją A.649(16) wraz z poprawkami, rozdz.
10/10.2;
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sprawdzenie, czy pasy ratunkowe są rozmieszczone tak, aby były łatwo
dostępne, a miejsca ich przechowywania są wyraźnie oznaczone, zgodnie z Kodeksem MODU w wersji ustalonej rezolucją A.649(16) wraz
z poprawkami, rozdz. 10/10.1;
sprawdzenie, czy jednostka jest wyposażona w kombinezony ratunkowe,
odpowiadające wymaganiom Kodeksu LSA, p. 2.3, dla każdej osoby
przebywającej na jednostce oraz czy jest dodatkowo umieszczona odpowiednia ilość kombinezonów ratunkowych w miejscach pełnienia wachty dla osób, które mają utrudniony dostęp do swoich kombinezonów,
zgodnie z Kodeksem MODU w wersji ustalonej rezolucją A.649(16)
wraz z poprawkami, rozdz. 10.11;
sprawdzenie, czy każdej osobie na pokładzie jednostki zapewniono instrukcje, których należy przestrzegać w przypadku zagrożenia, zgodnie
z Kodeksem MODU w wersji ustalonej rezolucją A.649(16) wraz z poprawkami, rozdz. 10/10.18.2;
sprawdzenie, czy rozkłady alarmowe, odpowiadające wymaganiom Konwencji SOLAS 74/02, rozdz. III/8, są wywieszone w widocznych miejscach na całej jednostce;
sprawdzenie, czy w przedziałach ogólnodostępnych i w widocznych
miejscach na stanowiskach alarmowych umieszczone są ilustracje i instrukcje, sporządzone w języku zrozumiałym dla załogi, informujące
członków załogi o:
– ich stanowiskach alarmowych;
– podstawowych działaniach, które muszą podjąć w sytuacji zagrożenia;
– sposobie zakładania pasów ratunkowych;
sprawdzenie, czy w pobliżu jednostek ratunkowych i urządzeń do ich
wodowania znajdują się tablice i znaki łatwo widoczne w warunkach
oświetlenia awaryjnego, ilustrujące przeznaczenie i procedurę obsługi
urządzeń przy użyciu symboli zgodnych z zaleceniami IMO, zgodnie
z Kodeksem MODU w wersji ustalonej rezolucją A.649(16) wraz z poprawkami, rozdz. 10/10.17;
sprawdzenie, czy jednostka ratunkowa jest tak ustawiona, aby możliwe
było zwolnienie jej z zamocowań z miejsca jej ustawienia (lub w pobliżu
tego miejsca), a także z miejsca znajdującego się w pomieszczeniu sterowania (lub w jego pobliżu);
sprawdzenie, czy stanowiska wodowania jednostek ratunkowych znajdują się w takich miejscach, w których zapewnione jest ich bezpieczne wodowanie ze szczególnym uwzględnieniem zachowania odpowiedniej odległości od śrub napędowych i dysz wodnych, ostrych, wystających części kadłuba oraz sprawdzenie, czy miejsca te są odpowiednio oświetlone
światłem zasilanym z awaryjnego źródła energii elektrycznej, zgodnie
z Kodeksem MODU w wersji ustalonej rezolucją A.649(16) wraz z poprawkami, rozdz. 10/10.4;
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sprawdzenie, czy z miejsca sterowania urządzeniami do wodowania jednostek ratunkowych możliwa jest obserwacja opuszczania i podnoszenia
tych jednostek zgodnie z Kodeksem MODU w wersji ustalonej rezolucją
A.649(16) wraz z poprawkami, rozdz. 10/10.6.2;
sprawdzenie, czy obszar wody, na który ma być zwodowana jednostka
ratunkowa, jest odpowiednio oświetlony światłem zasilanym z podstawowego i awaryjnego źródła energii elektrycznej zgodnie z Kodeksem
MODU w wersji ustalonej rezolucją A.649(16) wraz z poprawkami,
rozdz. 10/10.6.6;
sprawdzenie, czy korytarze, schody i wyjścia doprowadzające do stanowisk alarmowych i miejsc wejścia do łodzi ratunkowych są odpowiednio
oświetlone światłem zasilanym z podstawowego i awaryjnego źródła
energii elektrycznej zgodnie z Kodeksem MODU w wersji ustalonej rezolucją A.649(16) wraz z poprawkami, rozdz. 10/10.3.4;
sprawdzenie, czy każda tratwa ratunkowa jest połączona z jednostką za
pomocą słabego ogniwa i jest wyposażona w urządzenia do swobodnego
spadku zgodnie z Kodeksem MODU w wersji ustalonej rezolucją
A.649(16) wraz z poprawkami, rozdz. 10/10.5.6;
przeprowadzenie próby wodowania przynajmniej jednej łodzi ratunkowej podczas próby opuszczania jednostki;
w przypadku gdy nie są zamontowane jednostki ratunkowe wodowane za
pomocą żurawików, sprawdzenie, czy zainstalowano MES (morski system ewakuacyjny) lub równoważne środki ewakuacji;
sprawdzenie, czy końce lin talii używanych do wodowania były wzajemnie przestawiane w odstępach czasu nie dłuższych niż 30 miesięcy
oraz wymieniane, gdy było to niezbędne ze względu na pogorszenie ich
jakości, lub w odstępach czasu nie dłuższych niż pięć lat. Gdy końce lin
talii nie mogą być wzajemnie przestawiane, dokładna inspekcja powinna
być przeprowadzona po 24 miesiącach; jeżeli inspekcja wykaże, że liny
są bez zastrzeżeń, ich wymiana nie jest potrzebna przez kolejne 24 miesiące, jednakże liny talii, które nie mogą być wzajemnie przestawiane
końcami, powinny być zawsze wymieniane w odstępach czasu nie większych niż cztery lata, zgodnie z Kodeksem MODU w wersji ustalonej rezolucją A.649(16) wraz z poprawkami, rozdz. 10/10.18.4;
sprawdzenie, czy są zapewnione części zamienne oraz sprzęt do naprawy
urządzeń ratunkowych i tych ich części, które są narażone na znaczne
zużycie i wymagają regularnej wymiany zgodnie z Kodeksem MODU
w wersji ustalonej rezolucją A.649(16) wraz z poprawkami, rozdz.
10/10.18.5;
sprawdzenie na podstawie zapisów w dzienniku pokładowym, czy co
miesiąc są przeprowadzane, zgodnie z listą zawartą w Konwencji SOLAS, praw. III/36.1, inspekcje urządzeń ratunkowych łącznie z wyposażeniem jednostek ratunkowych i oświetleniem awaryjnym;
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sprawdzenie, czy każda tratwa pneumatyczna, każdy pneumatyczny pas
ratunkowy oraz system MES są poddawane kontroli technicznej przez
uznaną stację obsługi, posiadającą odpowiednie wyposażenie techniczne
i personel, w okresach nie przekraczających 12 miesięcy (w przypadku
kiedy jest to właściwe i uzasadnione, Administracja może przedłużyć ten
okres do 17 miesięcy), zgodnie z Kodeksem MODU w wersji ustalonej
rezolucją A.649(16) wraz z poprawkami, rozdz. 10/10.18.8;
sprawdzenie, czy zwalniaki hydrostatyczne są poddawane kontroli technicznej przez uznaną stację obsługi, posiadającą odpowiednie wyposażenie techniczne i personel, w okresach nie przekraczających 12 miesięcy
(w przypadku kiedy jest to właściwe i uzasadnione, Administracja może
przedłużyć ten okres do 17 miesięcy), zgodnie z Kodeksem MODU w wersji ustalonej rezolucją A.649(16) wraz z poprawkami, rozdz. 10/10.18.10;
sprawdzenie, czy jednostka będąca statkiem lub barką górniczą wyposażona jest w co najmniej dwie łodzie ratunkowe; na każdej burcie winny
znajdować się łodzie ratunkowe o pojemności wystarczającej na pomieszczenie nie mniej niż 100% całkowitej liczby osób, na jaką jednostka jest certyfikowana, zgodnie z Konwencją SOLAS, rozdz. III/31.1;
sprawdzenie, czy jednostka będąca statkiem lub barką górniczą wyposażona jest dodatkowo w tratwę ratunkową lub tratwy ratunkowe o pojemności wystarczającej na pomieszczenie całkowitej liczby osób, na które
jednostka jest certyfikowana, zdolne do opuszczenia z dowolnej burty;
jeśli tratwa lub tratwy nie mogą być opuszczane z dowolnej burty, łączna
pojemność tratw możliwych do opuszczenia z każdej burty powinna być
wystarczająca na pomieszczenie całkowitej liczby osób, dla jakiej jednostka jest certyfikowana, zgodnie z Kodeksem MODU w wersji ustalonej rezolucją A.649(16) wraz z poprawkami, rozdz. 10/10.2.2;
sprawdzenie, czy jeśli na jednostce będącej statkiem lub barką górniczą
odległość od jednostki ratunkowej do dziobnicy lub rufy jest większa niż
100 m, to co najmniej jedna dodatkowa tratwa ratunkowa jest umieszczona możliwie najdalej w tej części jednostki, od końca której odległość
do jednostek ratunkowych przekracza 100 m; dodatkowa tratwa lub tratwy powinny być umocowane w sposób umożliwiający ich ręczne zwolnienie, zgodnie z Kodeksem MODU w wersji ustalonej rezolucją
A.649(16) wraz z poprawkami, rozdz. 10/10.2.3;
sprawdzenie, czy na samopodnośnych lub kolumnowych jednostkach górnictwa morskiego łodzie ratunkowe umieszczone są w przynajmniej
dwóch dostatecznie od siebie oddalonych miejscach położonych na różnych stronach lub końcach jednostki; rozmieszczenie łodzi ratunkowych
powinno zapewniać pomieszczenie całkowitej liczby osób, dla której jednostka jest certyfikowana, nawet w razie utraty lub utrudnienia korzystania
z wszystkich łodzi ratunkowych znajdujących się w jednym z tych miejsc,
zgodnie z Kodeksem MODU w wersji ustalonej rezolucją A.649(16) wraz
z poprawkami, rozdz. 10/10.2.4;
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sprawdzenie, czy samopodnośna lub kolumnowa jednostka górnictwa
morskiego wyposażona jest w tratwy ratunkowe zgodnie z wymaganiami
Kodeksu LSA, zapewniające pomieszczenie całkowitej liczby osób, dla
której jednostka jest certyfikowana; tratwy ratunkowe powinny być
zdolne do opuszczenia z dowolnej strony; jeśli tratwa lub tratwy nie mogą być opuszczane z dowolnej strony, łączna pojemność tratw możliwych do opuszczenia z każdej strony powinna być wystarczająca do pomieszczenia całkowitej liczby osób, dla jakiej jednostka jest certyfikowana, zgodnie z Kodeksem MODU w wersji ustalonej rezolucją
A.649(16) wraz z poprawkami, rozdz. 10/10.2.5;
w przypadku gdy w związku z wymiarami lub konfiguracją jednostki łodzie ratunkowe nie mogą być umieszczone w miejscach dostatecznie od
siebie oddalonych, Administracja może zwolnić z wymagania, o którym
mowa w p. 181 powyżej, jednakże łączna pojemność łodzi ratunkowych
także w tym przypadku powinna być taka, aby pomieścić całkowitą liczbę osób, dla której jednostka jest certyfikowana, a tratwy ratunkowe
o pojemności wystarczającej na pomieszczenie całkowitej liczby osób,
dla której jednostka jest certyfikowana, powinny być opuszczane przy
pomocy urządzeń umożliwiających wodowanie z dowolnej strony jednostki, zgodnie z Kodeksem MODU w wersji ustalonej rezolucją
A.649(16) wraz z poprawkami, rozdz. 10/10.2.6;
sprawdzenie, czy jednostka posiada co najmniej jedną łódź ratowniczą,
wyposażoną zgodnie z wymaganiami Kodeksu LSA, rozdz. V, przy czym
funkcję łodzi ratowniczej może pełnić łódź ratunkowa zgodnie z Kodeksem MODU w wersji ustalonej rezolucją A.649(16) wraz z poprawkami,
rozdz. 10/10.7;
sprawdzenie, czy możliwe jest szybkie podniesienie łodzi ratowniczej
z pełną obsadą ludzi i sprzętu; jeśli łódź ratunkowa pełni funkcję łodzi
ratowniczej, musi być możliwe jej szybkie podniesienie z obsadą co najmniej 6 osób, zgodnie z Kodeksem MODU w wersji ustalonej rezolucją
A.649(16) wraz z poprawkami, rozdz. 10/10.9.3;
sprawdzenie, czy łodzie ratunkowe o pojemności wystarczającej do pomieszczenia całkowitej liczby osób, dla której jednostka jest certyfikowana, mogą być opuszczone z ludźmi i sprzętem w ciągu 10 minut od nadania sygnału do opuszczenia jednostki, zgodnie z Kodeksem MODU w wersji ustalonej rezolucją A.649(16) wraz z poprawkami, rozdz. 10/10.6.8;
sprawdzenie, czy rozmieszczenie żurawików jednostki ratunkowej, stanowisk alarmowych i miejsc wejścia do łodzi ratunkowych umożliwia
przemieszczenie noszy na jednostkę ratunkową, zgodnie z Kodeksem
MODU w wersji ustalonej rezolucją A.649(16) wraz z poprawkami,
rozdz. 10/10.3.5;
sprawdzenie, czy wszystkie środki ratunkowe podczas eksploatacji
i przemieszczania jednostki pozostają gotowe do ich natychmiastowego
użycia zgodnie z Kodeksem MODU w wersji ustalonej rezolucją A.649(16)
wraz z poprawkami, rozdz. 10/10.18.1;
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sprawdzenie stanu gotowości technicznej latarń sygnałowo-nawigacyjnych,
znaków nawigacyjnych oraz akustycznych środków i urządzeń sygnałowych zgodnie z Konwencją COLREG 72 wraz z poprawkami, praw. 20 do
24, 27 do 30 i 33;
sprawdzenie, czy jednostka górnictwa morskiego podczas eksploatacji
jest wyposażona w urządzenia radiowe zgodnie z wymaganiami opisanymi w Konwencji SOLAS 74/02, rozdz. IV; urządzenia te powinny być
obsługiwane z miejsca dowodzenia jednostką;
sprawdzenie, czy jednostka posiada dodatkowe urządzenia radiowe,
umieszczone w miejscu dowodzenia w sytuacjach awaryjnych; urządzenia dodatkowe powinny być zainstalowane w możliwie dużej odległości
od urządzeń podstawowych zgodnie z Kodeksem MODU w wersji ustalonej rezolucją A.649(16) wraz z poprawkami, rozdz. 11/11.5.2;
sprawdzenie, czy jednostka posiada: dla obszaru A1 wyposażenie opisane
w Konwencji SOLAS, rozdz. IV/7.1.1; dla obszaru A2 wyposażenie opisane w Konwencji SOLAS, rozdz. IV/7.1.1 i 9.1.1.; dla obszaru A3 wyposażenie opisane w Konwencji SOLAS, rozdz. IV/7.1.1, 10.1.1 i 10.1.2 albo
alternatywnie 7.1.1 i 10.2.1; dla obszaru A4 wyposażenie opisane
w Konwencji SOLAS, rozdz. IV/7.1.1 i 10.2.1;
sprawdzenie, czy jednostka, która ma być przemieszczana i eksploatowana
w obszarze A1, jest wyposażona w: urządzenie radiowe VHF z DSC pracujące na częstotliwości 156, 525 MHz (kanał 70) z duplikacją, odbiornik
nasłuchowy pracujący na kanale 70 VHF, transponder radarowy pracujący
w paśmie 9 GHz, odbiornik NAVTEX; satelitarną radiopławę awaryjną
EPIRB 406 MHz lub radiopławę nadającą sygnały DSC na kanale 70 wyposażone w transponder radarowy 9 GHz;
sprawdzenie, czy jednostka, która ma być przemieszczana i eksploatowana
w obszarze A2, jest wyposażona w: urządzenie radiowe VHF z DSC pracujące na częstotliwości 156,525 MHz (kanał 70) z duplikacją, odbiornik
nasłuchowy pracujący na kanale 70 VHF, urządzenie radiowe MF/HF
z DSC oraz teleks krótkofalowy wraz z duplikacją, odbiornik nasłuchowy
DSC pracujący na częstotliwości 2187,5 kHz, satelitarną radiopławę awaryjną EPIRB 406 MHz, transponder radarowy pracujący w paśmie 9 GHz,
odbiornik NAVTEX;
sprawdzenie, czy jednostka, która ma być przemieszczana i eksploatowana w obszarze A3, jest wyposażona w: urządzenie radiowe VHF
z DSC pracujące na częstotliwości 156,525 MHz (kanał 70) z duplikacją,
odbiornik nasłuchowy DSC pracujący na kanale 70 VHF, urządzenie radiowe MF/HF z DSC i teleksem krótkofalowym z duplikacją lub z terminalem satelitarnym INMARSAT A lub INMARSAT C, urządzenie do
odbioru morskich informacji bezpieczeństwa (MSI) EGC, odbiornik nasłuchowy DSC pracujący w paśmie 2187,5 kHz, wyposażone w transponder radarowy 9 GHz, odbiornik NAVTEX, satelitarną radiopławę
awaryjną EPIRB 406 MHz;
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sprawdzenie, czy jednostka, która ma być przemieszczana i eksploatowana w obszarze A4, jest wyposażona w: urządzenie radiowe VHF
z DSC pracujące na częstotliwości 156,525 MHz (kanał 70) z duplikacją,
odbiornik nasłuchowy DSC pracujący na kanale 70 VHF, urządzenie
MF/HF z DSC i teleksem krótkofalowym wraz z duplikacją, urządzenie
do odbioru morskich informacji bezpieczeństwa (MSI) EGC, odbiornik
nasłuchowy DSC pracujący w paśmie 2187,5 kHz, satelitarną radiopławę
awaryjną EPIRB 406 MHz, transponder radarowy pracujący w paśmie
9 GHz, odbiornik NAVTEX;
sprawdzenie poprawności wyposażenia jednostki w urządzenia radiowe
z uwzględnieniem zadeklarowanych obszarów morza, w których jednostka będzie przemieszczana i eksploatowana i zadeklarowanych metod
zapewnienia gotowości eksploatacyjnej tych urządzeń;
sprawdzenie każdej instalacji radiowej w zakresie jej rozmieszczenia,
ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi i oddziaływaniem pola
elektromagnetycznego;
sprawdzenie możliwości nadawania alarmów z jednostki na brzeg przy
pomocy dwóch oddzielnych i niezależnych urządzeń, z których każde
wykorzystuje inną służbę radiokomunikacyjną, z miejsca, z którego zazwyczaj dowodzi się jednostką;
sprawdzenie wszystkich anten, obejmujące oględziny wszystkich anten
wraz z doprowadzeniami antenowymi w zakresie poprawności ich zamocowania i ewentualnych uszkodzeń;
sprawdzenie izolacji i zabezpieczeń wszystkich anten i izolacji przewodów antenowych;
sprawdzenie, czy przewidziano środki ochrony przed porażeniem elektrycznym i oddziaływaniem pola elektromagnetycznego;
sprawdzenie, czy pojemność znamionowa rezerwowego źródła energii
jest wystarczająca do zasilania podstawowych i/lub dublujących urządzeń radiowych przez 1 godzinę lub 6 godzin oraz, jeżeli rezerwowym
źródłem energii jest akumulator lub bateria akumulatorów – sprawdzenie
usytuowania i stanu naładowania baterii, a także sprawdzenie, czy urządzenie do ładowania baterii jest zdolne do jej naładowania w czasie nie
przekraczającym 10 godzin;
sprawdzenie stanu technicznego i poprawności działania urządzenia radiowego VHF, obejmujące:
– próby na kanałach: 6, 13 i 16;
– pomiary dewiacji częstotliwości nadajnika;
– pomiary mocy wyjściowej sygnału radiowego i częstotliwości sygnału radiowego;
– próby poprawności działania elementów regulacyjnych urządzeń radiowych stacjonarnych lub przenośnych i uprzywilejowania głównego zespołu sterowania, jeśli zainstalowano dodatkowe zespoły sterowania ze względu na bezpieczeństwo nawigacji;
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– próby działania przy zasilaniu z podstawowego, awaryjnego, jeżeli
jest i z rezerwowego źródła energii;
– próby poprawności działania urządzenia poprzez nawiązanie łączności ze stacją brzegową albo ze statkiem;
sprawdzenie stanu technicznego i poprawności działania urządzenia
VHF z DSC i odbiornika nasłuchowego pracującego na kanale 70, obejmujące:
– próby transmisji poprzez nadanie emisji standardowej lub próbnej do
stacji brzegowej, innego statku, innego urządzenia dublującego lub
specjalnego urządzenia testowego;
– próby odbioru emisji standardowej lub próbnej ze stacji brzegowej,
innego statku, innego urządzenia dublującego lub specjalnego urządzenia testowego;
– próby słyszalności alarmu VHF z DSC;
– próby działania urządzenia przy zasilaniu z podstawowego, awaryjnego, jeżeli jest, i z rezerwowego źródła energii;
– prawidłowość zakodowania urządzenia identyfikatorem MMSI;
sprawdzenie stanu technicznego i poprawności działania urządzenia radiowego MF/HF, obejmujące:
– próby działania urządzenia przy zasilaniu z podstawowego, awaryjnego – jeżeli jest – i z rezerwowego źródła energii elektrycznej;
– próby strojenia anteny we wszystkich wymaganych pasmach częstotliwości;
– próby poprawności działania urządzenia poprzez nawiązanie łączności ze stacją brzegową;
– pomiar mocy wyjściowej i częstotliwości sygnału radiowego;
– sprawdzenie stanu technicznego i poprawności działania odbiornika
nasłuchowego we wszystkich odpowiednich pasmach częstotliwości;
– próby uprzywilejowania w inicjowaniu transmisji alarmów o niebezpieczeństwie z głównego zespołu sterowania, zainstalowanego w miejscu, z którego zwykle kieruje się jednostką, jeśli zainstalowano dodatkowe zespoły sterowania ze względu na bezpieczeństwo nawigacji;
sprawdzenie stanu technicznego i poprawności działania teleksu krótkofalowego HF, obejmujące:
– próby działania urządzenia przy zasilaniu z podstawowego, awaryjnego, jeżeli jest, i z rezerwowego źródła energii;
– próby nawiązania łączności ze stacją brzegową lub sprawdzenie poprawności działania na podstawie ostatniego wydruku;
– sprawdzenie poprawności zakodowania urządzenia identyfikatorem
MMSI;
sprawdzenie stanu technicznego i poprawności działania urządzenia radiowego MF/HF z DSC, obejmujące:
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– próby działania urządzenia przy zasilaniu z podstawowego, awaryjnego, jeżeli jest, i z rezerwowego źródła energii elektrycznej;
– próby poprawności działania urządzenia poprzez nawiązanie łączności ze stacją brzegową, jeśli przepisy lokalne na to pozwalają;
– sprawdzenie poprawności działania programu samotestującego;
– sprawdzenie słyszalności alarmu MF DSC;
– sprawdzenie poprawności zakodowania identyfikatorem MMSI;
sprawdzenie stanu technicznego i poprawności działania odbiornika nasłuchowego DSC urządzenia MF/HF, obejmujące:
– ustalenie, czy przeszukiwane są tylko częstotliwości alarmowe i bezpieczeństwa;
– ustalenie, czy podczas kluczowania nadajników MF/HF utrzymywany jest ciągły nasłuch;
– odbiór emisji próbnej ze stacji brzegowej lub z innego statku;
sprawdzenie stanu technicznego i poprawności działania ziemskiej stacji
okrętowej INMARSAT wraz z odbiornikiem EGC, obejmujące:
– próby działania przy zasilaniu z podstawowego, awaryjnego, jeżeli
jest, i rezerwowego źródła energii elektrycznej;
– ustalenie ciągłości podawania informacji z urządzeń nawigacyjnych,
jeżeli wymagane, także po zaniku zasilania z podstawowego i awaryjnego źródła energii elektrycznej;
– próby alarmowania w niebezpieczeństwie, jeśli to możliwe, przy użyciu odpowiedniego urządzenia testującego;
– próby poprawności działania poprzez nawiązanie łączności lub na
podstawie ostatniego wydruku;
sprawdzenie stanu technicznego i poprawności działania odbiornika morskich informacji bezpieczeństwa NAVTEX, obejmujące:
– analizę ostatnich wydruków lub kontrolę odbieranych wiadomości;
– uruchomienie programu samotestującego, jeśli jest zainstalowany;
sprawdzenie stanu technicznego i poprawności działania odbiornika rozszerzonego wywołania grupowego EGC, obejmujące:
– ustalenie zgodności obszaru na podstawie ostatnich wydruków lub
kontroli odbieranych wiadomości;
– uruchomienie programu samotestującego;
sprawdzenie stanu technicznego i poprawności działania odbiornika morskich informacji bezpieczeństwa MSI za pomocą telegrafii wąskopasmowej NBDP, jeśli takie urządzenie jest zastosowane, obejmujące:
– próby działania urządzenia przy zasilaniu z podstawowego, awaryjnego, jeżeli jest, i z rezerwowego źródła energii elektrycznej;
– próby nawiązania łączności ze stacją brzegową lub sprawdzenie poprawności na podstawie ostatniego wydruku;
– sprawdzenie poprawności zakodowania urządzenia identyfikatorem
MMSI;
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sprawdzenie stanu technicznego i poprawności działania satelitarnej radiopławy awaryjnej EPIRB, pracującej na częstotliwości 406 MHz (SOLAS
74/88, praw. IV/7 i 14), obejmujące:
– kontrolę miejsca i sposobu zamocowania radiopławy samospływającej;
– ustalenie, czy faleń jest prawidłowo przymocowany i czy jest w dobrym
stanie;
– oględziny zewnętrzne w celu identyfikacji ewentualnych uszkodzeń
mechanicznych;
– uruchomienie programu samotestującego;
– ustalenie, czy na obudowie jest zamieszczony kod identyfikacyjny radiopławy i inne wymagane dane;
– odkodowanie kodu identyfikacyjnego radiopławy i sprawdzenie czy
jest prawidłowy;
– kontrola dokumentów zawierających dane rejestrowe radiopławy lub
ustalenie tych danych poprzez punkt kontaktowy określany przez kod
państwa flagi (MID);
– sprawdzenie daty ważności baterii,
– sprawdzenie stanu i daty ważności zwalniaka hydrostatycznego, jeśli
jest zastosowany;
– próby sygnału alarmowego transmitowanego na częstotliwości pracy
radiopławy przy pomocy programu samotestującego lub przy użyciu
odpowiedniego testera, bez uruchamiania radiopławy;
– próby sygnału naprowadzania, jeśli to możliwe, transmitowanego na
częstotliwości 121,5 MHz, przy pomocy programu samotestującego lub
przy użyciu odpowiedniego testera, bez uruchamiania radiopławy; po
przeprowadzeniu powyższych prób i ponownym zamontowaniu radiopławy w uchwycie należy skontrolować, czy nie została uruchomiona;
– ustalenie, czy na jednostce znajduje się instrukcja obsługi radiopławy;
– sprawdzenie, że radiopława EPIRB była poddana przeglądowi w odstępie czasu nie przekraczającym 5 lat, przeprowadzonemu na lądzie
przez firmę serwisową uznaną przez producenta;
.214 sprawdzenie stanu technicznego i poprawności działania radiotelefonów
przenośnych VHF do łączności dwukierunkowej ze środkami ratunkowymi, łącznie ze sprawdzeniem daty upływu ważności baterii, obejmujące:
– próbę poprawności działania poprzez nawiązanie łączności na kanale 16
i innym z drugim radiotelefonem przenośnym lub stacjonarnym;
– próbę urządzenia do ładowania baterii, jeżeli zastosowano baterie
akumulatorowe;
– sprawdzenie daty upływu ważności baterii galwanicznej;
– próbę radiotelefonów stacjonarnych w przypadku ich zastosowania na
jednostkach ratunkowych;
.215 sprawdzenie stanu technicznego i poprawności działania transpondera
radarowego, obejmujące:
– kontrolę miejsca i sposobu zamocowania transponderów;
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– próbę odzewu na radarze statkowym pracującym na częstotliwości
9 GHz;
– sprawdzenie daty upływu ważności baterii;
sprawdzenie zestawu przyrządów pomiarowych i części zapasowych stosownie do zadeklarowanego obszaru żeglugi i sposobu zapewnienia gotowości eksploatacyjnej urządzeń;
sprawdzenie działania środków łączności pomiędzy pomieszczeniem obsługi (sterownią) a pomieszczeniem, w którym znajdują się ważne urządzenia, włączając w to awaryjne stanowisko sterowania;
sprawdzenie działania i słyszalności rozgłośni dyspozycyjnej w pomieszczeniach załogowych;
sprawdzenie, czy zastosowano odpowiednią ochronę przed hałasem jeżeli w warunkach eksploatacji jednostki poziom szumów akustycznych w
pomieszczeniu przeznaczonym na wyposażenie radiowe może powodować zakłócenia pracy tych urządzeń;
sprawdzenie, czy jednostka górnictwa morskiego przeznaczona do
współpracy ze śmigłowcem wyposażona jest w radiotelefon VHF pracujący w paśmie lotniczym (121,5 MHz i 123,1 MHz) zgodnie z wymaganiami ICAO, zgodnie z Kodeksem MODU w wersji ustalonej rezolucją
A.649(16) wraz z poprawkami, rozdz. 11/11.6;
sprawdzenie stanu gotowości do pracy odbiornika elektronicznego systemu określania pozycji, systemu map elektronicznych i informacji nawigacyjnej (ECDIS) i jego urządzenia rezerwowego, systemu automatycznej identyfikacji (AIS), rejestratora danych z podróży (VDR), łącznie ze wszystkimi sensorami, jeżeli ma to zastosowanie. Próba VDR powinna być przeprowadzana corocznie przez firmę serwisową autoryzowaną przez producenta, w celu sprawdzenia dokładności, czasu przechowywania i możliwości odzyskania zapisanych danych. Dodatkowo
należy przeprowadzić próbę skuteczności wszystkich zamontowanych
zabezpieczeń i urządzenia umożliwiającego identyfikację VDR, jeśli
urządzenia mają zastosowanie, zgodnie z Konwencją SOLAS 72/02,
rozdz. V;
sprawdzenie, czy na jednostce zainstalowany jest system alertu o zagrożeniu jednostki SSAS, zgodnie z wymaganiem Konwencji SOLAS 74/02,
rozdz. XI-2/6;
sprawdzenie, czy jednostka wyposażona jest w dostateczne urządzenia
łączności pomiędzy pomieszczeniami sterowania, dowodzenia i obsługi
urządzeń radiowych zgodnie z Kodeksem MODU w wersji ustalonej rezolucją A.649(16) wraz z poprawkami, rozdz. 11/11.7;
sprawdzenie, czy wszystkie urządzenia radiowe spełniają standardy
IMO; w stosunku do wyposażenia radiowego zainstalowanego przed
dniem 1 lutego 1992 r. Administracja może zwolnić z konieczności wypełnienia tych standardów pod warunkiem zachowania kompatybilności
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tego wyposażenia z urządzeniami wypełniającymi standardy IMO, zgodnie z Kodeksem MODU w wersji ustalonej rezolucją A.649(16) wraz
z poprawkami, rozdz. 11/11.8;
sprawdzenie, czy urządzenia radiowe były poddawane przeglądowi:
przez Administrację, która wydaje licencje lub jej upoważnionego przedstawiciela – przed rozpoczęciem przez nie pracy, w przypadku gdy jednostka będzie następnie podlegała innej Administracji – przez tę inną
Administrację lub jej upoważnionego przedstawiciela, nadto co 12 miesięcy przez jedną z tych Administracji; raporty z tych przeglądów powinny być przechowywane wraz z dokumentami radiowymi, zgodnie
z Kodeksem MODU w wersji ustalonej rezolucją A.649(16) wraz z poprawkami, rozdz. 11/11.10;
sprawdzenie, czy na jednostce górnictwa morskiego jest przechowywana
kopia certyfikatu zgodności dla rejestratora danych z podróży (VDR),
wydanego corocznie przez autoryzowaną przez producenta firmę serwisową, z datą badania zgodności i opisem warunków badania, jeżeli urządzenie takie zostało zastosowane;
sprawdzenie minimalnej odległości zainstalowanego na stałe wyposażenia elektrycznego od głównego i sterowego kompasu magnetycznego;
sprawdzenie stanu technicznego i poprawności działania kompasu magnetycznego, łącznie ze sprawdzeniem powtarzalności odczytu głównego kompasu przez powtarzacze na awaryjnych stanowiskach sterowania,
jeżeli urządzenia takie zostały zastosowane, zgodnie z Konwencją
SOLAS 72/02, rozdz. V/19;
sprawdzenie stanu technicznego i poprawności działania żyrokompasu,
łącznie ze sprawdzeniem powtarzalności odczytu głównego kompasu żyroskopowego przez wszystkie powtarzacze;
sprawdzenie stanu technicznego i poprawności działania urządzenia do
pomiaru prędkości i przebytej drogi, zgodnie z Konwencją SOLAS 72/02,
rozdz. V/19;
sprawdzenie stanu technicznego i poprawności działania echosondy,
łącznie ze sprawdzeniem zakresu i skali pomiaru głębokości;
sprawdzenie stanu technicznego i poprawności działania radaru, łącznie
ze sprawdzeniem urządzenia do automatycznego prowadzenia nakresów
radarowych, jeżeli jest przewidziane;
sprawdzenie stanu technicznego i poprawności działania odbiornika
elektronicznego systemu określania pozycji;
sprawdzenie stanu technicznego i poprawności działania wskaźnika położenia steru i wskaźnika prędkości zwrotu;
sprawdzenie stanu technicznego i poprawności działania urządzenia do
nocnej obserwacji, jeżeli takie urządzenie jest zastosowane;
sprawdzenie stanu technicznego i poprawności działania autopilota,
w przypadku gdy to ma zastosowanie;
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sprawdzenie, czy system wspomagania decyzji kapitana działa prawidłowo, jeśli na jednostce zastosowano taki system.

17.1.5 Zakończenie przeglądu wstępnego
.1 Jeżeli przegląd zakończył się wynikiem pozytywnym, wystawiony zostaje
Certyfikat bezpieczeństwa ruchomej jednostki górnictwa morskiego.
17.2

Przegląd roczny

17.2.1 Przegląd certyfikatów i innych dokumentów znajdujących się aktualnie
na ruchomej jednostce górnictwa morskiego obejmuje:
.1 sprawdzenie Certyfikatu bezpieczeństwa ruchomej jednostki górnictwa morskiego;
.2 sprawdzenie, jeżeli ma to zastosowanie, Międzynarodowego świadectwa
pomiarowego;
.3 sprawdzenie, jeżeli ma to zastosowanie, Międzynarodowego świadectwa
wolnej burty lub Międzynarodowego świadectwa zwolnienia od wymagań
wolnej burty;
.4 sprawdzenie, jeżeli ma to zastosowanie, ważności Międzynarodowego
świadectwa o zapobieganiu zanieczyszczaniu olejami;
.5 sprawdzenie Świadectwa klasy, jeśli jednostka jest klasyfikowana przez instytucję klasyfikacyjną;
.6 sprawdzenie Dokumentu bezpiecznej obsługi jednostki;
.7 sprawdzenie, czy na jednostce znajduje się Manifest okrętowy lub szczegółowy plan załadowania dla przewozu ładunków niebezpiecznych, jeśli ma
to zastosowanie;
.8 sprawdzenie, czy na jednostce znajduje się Księga obsługi jednostki;
.9 sprawdzenie, czy na jednostce zainstalowano nowe wyposażenie, jeśli tak,
czy zostało ono uznane przed zainstalowaniem i czy zostało to odnotowane
w odpowiednich certyfikatach;
.10 sprawdzenie, czy na jednostce znajduje się instrukcja załadunku jednostki
w taki sposób, aby mogły być skutecznie przestrzegane ograniczenia dotyczące masy i położenia środka ciężkości, a tam gdzie to niezbędne, ładunek był odpowiednio zamocowany;
.11 sprawdzenie, czy na jednostce są dostępne i uaktualnione mapy i wydawnictwa nautyczne potrzebne dla zamierzonej podróży;
.12 sprawdzenie ważności licencji radiowej wydanej przez Administrację państwa bandery;
.13 sprawdzenie zapisów w Dzienniku radiowym;
.14 sprawdzenie raportu z przeprowadzonego przeglądu radiowego zgodnie
z wymaganiem Kodeksu MODU w wersji ustalonej rezolucją A.649(16)
wraz z poprawkami, rozdz. 11/11.10;
.15 sprawdzenie, czy na jednostce znajdują się zapisy dokumentujące:
– eksploatację jednostki w zakresie określonych parametrów;
– przeprowadzanie ćwiczeń/procedur awaryjnych i bezpieczeństwa;
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liczbę godzin przepracowanych przez załogę obsługującą jednostkę;
liczbę pasażerów na pokładzie jednostki;
spełnienie wszystkich przepisów prawnych, którym jednostka podlega;
utrzymanie jednostki i jej urządzeń maszynowych zgodnie z zatwierdzonymi programami;
– zaistniałe uszkodzenia i ich naprawy;
sprawdzenie, czy kapitan jednostki i wszyscy oficerowie pełniący funkcje
kierownicze posiadają certyfikaty wg specjalności zgodnie z Konwencją
STCW;
sprawdzenie, czy na jednostce znajduje się instrukcja szkoleń zgodnie z Kodeksem MODU w wersji ustalonej rezolucją A.649(16) wraz z poprawkami,
rozdz. 14;
sprawdzenie, czy na jednostce znajduje się Instrukcja konserwacji i napraw;
sprawdzenie, czy na jednostce znajduje się informacja o stateczności;
sprawdzenie, czy na jednostce znajduje się instrukcja działania w przewidywalnych sytuacjach awaryjnych;
sprawdzenie, czy na jednostce znajduje się Plan zapobiegania rozlewom
olejowym;
sprawdzenie, czy na jednostce znajduje się Książka zapisów olejowych;
sprawdzenie, czy na jednostce znajduje się Książka zapisów śmieciowych
oraz Plan postępowania ze śmieciami;
sprawdzenie, czy na jednostce znajdują się plany awaryjne dla przewidywalnych zdarzeń, z uwzględnieniem działań prowadzonych na lądzie przez
służby poszukiwawczo-ratownicze (SAR) oraz lokalną Administrację, mogących uzupełniać działania podjęte przez załogę;
sprawdzenie, czy na jednostce znajdują się na stałe wywieszone plany ochrony przeciwpożarowej lub dostępne są specjalne broszury zawierające taki
plan oraz czy duplikaty planu lub broszury są przechowywane w wyraźnie
oznaczonej obudowie, zabezpieczonej przed wpływami atmosferycznymi
i czy są umieszczone na zewnątrz nadbudówki, przy wejściach na jednostkę;
sprawdzenie, czy dla każdej osoby przebywającej na jednostce przewidziano
instrukcję postępowania w przypadku alarmu, umieszczoną w pobliżu miejsca jego zakwaterowania i zawierającą plan ogólny jednostki, pokazujący
rozmieszczenie wszystkich wyjść, dróg ewakuacyjnych, wyposażenia awaryjnego, wyposażenia i urządzeń ratunkowych oraz ilustrowane instrukcje
zakładania pasów ratunkowych;
sprawdzenie, czy na jednostce są dostępne: tabela lub krzywa pozostałej
dewiacji kompasu magnetycznego oraz, obok radaru – wykres sektorów
zacienionych, zgodnie z Konwencją SOLAS 72/02, rozdz. V/19;
sprawdzenie dokumentacji dotyczącej odbiornika elektronicznego systemu
określania pozycji, systemu map elektronicznych i informacji nawigacyjnej
(ECDIS) oraz jego urządzenia rezerwowego, systemu automatycznej identyfikacji (AIS), rejestratora danych z podróży (VDR), jeśli ma to zastosowanie, zgodnie z Konwencją SOLAS 72/02, rozdz. V;

.29 sprawdzenie, czy na jednostce znajdują się instrukcje obsługi wszystkich
urządzeń nawigacyjnych i radiowych;
.30 sprawdzenie, czy na jednostce znajduje się instrukcja pokładowej konserwacji urządzeń ratunkowych;
.31 sprawdzenie, czy w pobliżu miejsca zainstalowania urządzeń radiowych
przechowywany jest Międzynarodowy kod sygnałowy;
.32 sprawdzenie ważności licencji radiowej wydanej przez Administrację państwa bandery;
.33 sprawdzenie certyfikatów operatorów upoważnionych do obsługi urządzeń
GMDSS;
.34 sprawdzenie, czy na jednostce znajdują się aktualne publikacje ITU;
.35 sprawdzenie, czy na jednostce znajdują się instrukcje serwisowe wszystkich urządzeń radiowych, gdy zadeklarowano utrzymanie gotowości eksploatacyjnej urządzeń w morzu.
17.2.2 Przegląd roczny kadłuba, urządzeń maszynowych i wyposażenia jednostki obejmuje:
.1 w przypadku jednostek samopodnośnych:
– oględziny nadwodnej części podpór w pozycji roboczej;
– oględziny poszycia dna i burt kadłuba (kadłub uniesiony nad poziom
wody do pozycji roboczej), ze szczególnym uwzględnieniem miejsc połączeń kadłuba z podporami;
.2 w przypadku jednostek kolumnowych:
– oględziny nadwodnych części kolumn, ze szczególnym uwzględnieniem poziomych konstrukcji łączących kolumny, a także miejsc połączenia kolumn z konstrukcją nadwodną;
– oględziny elementów nośnych i poszycia najniżej położonego pokładu;
– oględziny górnego pokładu konstrukcji nadwodnej łącznie z lądowiskiem dla śmigłowca;
– oględziny elementów nośnych i wspierających urządzeń górniczych;
– oględziny wszelkich barier, zrębnic, kluz, polerów, głowic wentylacyjnych i odpowietrzających na pokładach konstrukcji nadwodnej;
.3 w przypadku jednostki będącej statkiem lub barką górniczą:
– oględziny części nadwodnej kadłuba;
– oględziny górnego pokładu łącznie z lądowiskiem dla śmigłowca;
– oględziny elementów nośnych i wspierających urządzeń górniczych;
– oględziny i próbę działania urządzenia dynamicznego pozycjonowania
zgodnie z Kodeksem MODU w wersji ustalonej rezolucją A.649(16) wraz
z poprawkami, rozdz. 4/4.12;
– oględziny zewnętrzne oraz sprawdzenie zapisów dotyczących instalacji
czynników procesu eksploatacyjnego;
– próbę działania urządzeń napędów zamykających drzwi oddzielające
strefy zagrożenia;
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– próbę działania i oględziny instalacji niezależnej wentylacji stref zagrożonych wybuchem wraz z sygnalizacją ostrzegawczą i alarmową;
– oględziny zabezpieczeń przeciwwybuchowych;
.4 sprawdzenie, czy w odstępach nie większych niż 36 miesięcy dokonywano
oględzin podwodnej części kadłuba; należy przeprowadzić co najmniej dwa
takie przeglądy w ciągu pięciu lat; jeżeli w danym przeglądzie rocznym
mają być dokonywane oględziny części podwodnej kadłuba, obejmują one:
– w przypadku jednostki będącej statkiem lub barką górniczą oględziny
poszycia dna i dziobu, stępki, dziobnicy i tylnicy, steru, skrzyni zaworów dennych oraz korków spustowych;
– oględziny podwodnej części podpór jednostek samopodnośnych;
– oględziny zewnętrzne całego poszycia kolumn, kadłubów podwodnych,
stóp i innych podwodnych elementów;
– oględziny wszystkich zaworów w poszyciu części podwodnej;
– oględziny wiązań łączących między sobą kolumny i inne podwodne
elementy;
– oględziny wałów śrubowych, śrub napędowych oraz wałów napędowych;
– oględziny trzonów i płetw sterowych;
– oględziny konstrukcji wewnętrznej kolumn i innych elementów podwodnych;
.5 próby działania instalacji: balastowej, wody chłodzącej, parowej, sprężonego powietrza, paliwa ciekłego, oleju smarującego, hydraulicznej;
.6 próby szczelności rurociągów: zęzowych, balastowych, paliwowych, sprężonego powietrza, pary, przelewowych, odpowietrzających, pomiarowych;
przeprowadzenie oględzin zewnętrznych oraz kontrola zaworów, ze szczególnym uwzględnieniem zaworów zdalnie zamykanych;
.7 sprawdzenie rurociągów czynników procesu eksploatacyjnego wraz z armaturą poprzez oględziny zewnętrzne i kontrolę zapisów;
.8 sprawdzenie, czy kotły, mechanizmy, instalacje parowe i hydrauliczne,
pneumatyczne i inne oraz armatury znajdujące się pod ciśnieniem wewnętrznym są prawidłowo zabezpieczone zgodnie z 17.1.4, p. .28, .29, .34,
.40, .45 do .48;
.9 sprawdzenie, czy wszystkie kotły parowe znajdujące się na jednostce górniczej, także zbiorniki parowe kotłów i kotły oleju grzewczego o ciśnieniu roboczym od 0,07 MPa wzwyż podlegały oględzinom wewnętrznym dwa razy
w ciągu pięciu lat, to jest co dwa do trzech lat, a oględzinom zewnętrznym co
roku. Jeżeli jednostka wyposażona jest tylko w jeden kocioł, to po ośmiu latach eksploatacji oględziny wewnętrzne przeprowadzać należy co roku;
.10 sprawdzenie, czy urządzenia zapewniające wodoszczelność spełniają wymagania Kodeksu MODU w wersji ustalonej rezolucją A.649(16) wraz
z poprawkami, rozdz. 3/3.6;
.11 oględziny kabli i ich przejść przez przegrody wodoszczelne i pożarowe;
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.12 sprawdzenie, czy jest w odpowiedni sposób zaznaczona wolna burta, zgodnie z Kodeksem MODU w wersji ustalonej rezolucją A.649(16) wraz z poprawkami, rozdz. 3/3.7;
.13 sprawdzenie, czy wszystkie pompy: zęzowe, balastowe, ogólnego użytku,
olejowe, paliwowe działają w sposób zadowalający; sprawdzenia dokonuje
się poprzez oględziny i próbę działania;
.14 sprawdzenie poprzez oględziny zewnętrzne i sprawdzenie zapisów, czy pompy czynników procesu eksploatacyjnego działają w sposób zadowalający;
.15 oględziny zewnętrzne i próby działania zębników i zębatek urządzeń samopodnośnych;
.16 sprawdzenie silników spalinowych poprzez oględziny i próby zabezpieczeń, oględziny rur paliwowych wysokiego ciśnienia, próby działania urządzeń rozruchowych i manewrowych;
.17 sprawdzenie, czy mechanizmy są zdolne do odwrócenia w wystarczającym
czasie kierunku naporu śruby napędowej i zatrzymania w ten sposób jednostki w możliwej do przyjęcia odległości, włączając w to skuteczność
wszelkich dodatkowych urządzeń do manewrowania jednostką;
.18 sprawdzenie, czy substancje niebezpieczne są przechowywane z zastosowaniem zabezpieczeń odpowiednich dla ich rodzaju zgodnie z Kodeksem
MODU w wersji ustalonej rezolucją A.649 (16) wraz z poprawkami, rozdz.
14/14.2, na zasadach opisanych w 17.1.4, p. .35 do .39;
.19 sprawdzenie poprzez oględziny zewnętrzne i sprawdzenie działania zaworów bezpieczeństwa, czy sprężarki, zbiorniki ciśnieniowe powietrza i czynników procesu eksploatacyjnego działają prawidłowo; oględziny zbiorników ciśnieniowych czynników procesu eksploatacyjnego wymagane ich instrukcjami obsługi oraz sprawdzenie odpowiednich zapisów;
.20 sprawdzenie, czy istnieje możliwość uruchomienia urządzeń maszynowych
ze stanu bezenergetycznego zgodnie z Kodeksem MODU w wersji ustalonej
rezolucją A.649 (16) wraz z poprawkami, rozdz. 4/4.2.9;
.21 sprawdzenie sygnalizacji optycznej i dźwiękowej awarii systemów chłodzenia cieczą;
.22 przeprowadzenie próby działania instalacji zęzowej wraz z układem zdalnego sterowania i automatyką, jeśli to ma zastosowanie, zgodnie z Kodeksem MODU w wersji ustalonej rezolucją A.649(16) wraz z poprawkami,
rozdz. 8/8.4;
.23 przeprowadzenie próby działania sygnalizacji wysokiego poziomu zęz;
.24 oględziny urządzeń związanych z operacją kotwiczenia i sprawdzenie działania układów hamulcowych, zgodnie z 17.1.4 p. .78 do .82;
.25 sprawdzenie, czy jest zapewnione działanie urządzeń elektrycznych ważnych dla bezpieczeństwa po zaniku zasilania z głównego źródła;
.26 próby działania podstawowego, awaryjnego i, jeśli ma to zastosowanie –
tymczasowego źródła energii elektrycznej, oględziny instalacji elektrycznej
oraz próby działania oświetlenia podstawowego i awaryjnego;
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.27 oględziny ochrony odgromowej i uziemień;
.28 sprawdzenie, czy system alarmu ogólnego jest słyszalny we wszystkich
pomieszczeniach mieszkalnych, a także w normalnych miejscach pracy załogi oraz na otwartych pokładach, przy czym poziom natężenia dźwięku
powinien wynosić 80dB(A), w kabinach sypialnych i łazienkach powinien
być nie mniejszy niż 75 dB(A) oraz co najmniej 10 dB(A) powyżej poziomu hałasu otoczenia w normalnych warunkach eksploatacyjnych, zgodnie
z wymaganiami Kodeksu LSA, p.7.2;
.29 sprawdzenie, czy system powiadamiania zapewnia poziom natężenia
dźwięku w pomieszczeniach wewnętrznych nie niższy niż 75 dB(A),
a w otwartych przestrzeniach – nie niższy niż 80 dB(A) zgodnie z wymaganiami Kodeksu LSA, p.7.2;
.30 sprawdzenie, czy alarm działa w sposób ciągły od momentu jego włączenia
do chwili jego świadomego wyłączenia lub czasowego wyłączenia podczas
przekazywania wiadomości systemem powiadamiania;
.31 sprawdzenie, czy system powiadamiania o zagrożeniu obejmuje wszystkie rejony, do których ma dostęp załoga, drogi ewakuacyjne oraz miejsca ewakuacji
do jednostek ratunkowych, zgodnie z wymaganiami Kodeksu LSA, p. 7.2;
.32 sprawdzenie, czy pomieszczenia ogólnodostępne, drogi ewakuacyjne, wyjścia
oraz stanowiska wsiadania do jednostek ratunkowych są wyraźnie i w sposób
trwały oznaczone i oświetlone z wykorzystaniem obwodu awaryjnego;
.33 sprawdzenie, czy wszystkie wyjścia łącznie z ich zamknięciami są, w celu
informacji załogi, odpowiednio oznakowane i czy odpowiednie oznakowanie jest również naniesione na zewnątrz jednostki – dla informacji służb ratowniczych;
.34 przeprowadzenie przeglądu w zakresie ochrony przeciwpożarowej zgodnie
z 17.1.4 p. .107 do .142;
.35 sprawdzenie, czy lądowisko dla śmigłowca spełnia wymagania określone
w Kodeksie MODU w wersji ustalonej rezolucją A.649(16) wraz z poprawkami, rozdz. 9/9.11;
.36 przeprowadzenie przeglądu w zakresie środków ratunkowych zgodnie
z 17.1.4 p. .143 do.188;
.37 sprawdzenie stanu gotowości technicznej latarń sygnałowo-nawigacyjnych,
znaków nawigacyjnych oraz akustycznych środków i urządzeń sygnałowych, zgodnie z Konwencją COLREG 1972 wraz z poprawkami, praw. 20
do 24, 27 do 30 i 33, jeśli mają zastosowanie;
.38 przeprowadzenie przeglądu urządzeń radiowych zgodnie z 17.1.4, p. .189
do .226;
.39 sprawdzenie stanu technicznego i poprawności działania kompasu magnetycznego łącznie ze sprawdzeniem powtarzalności odczytu głównego kompasu przez powtarzacze na awaryjnych stanowiskach sterowania, jeżeli
urządzenia takie zostały zastosowane;
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.40 sprawdzenie stanu technicznego i poprawności działania żyrokompasu,
łącznie ze sprawdzeniem powtarzalności odczytu głównego kompasu żyroskopowego przez wszystkie powtarzacze;
.41 sprawdzenie stanu technicznego i poprawności działania urządzenia do
pomiaru prędkości i przebytej drogi;
.42 sprawdzenie stanu technicznego i poprawności działania echosondy łącznie
ze sprawdzeniem zakresu i skali pomiaru głębokości;
.43 sprawdzenie stanu technicznego i poprawności działania radaru łącznie ze
sprawdzeniem urządzenia do automatycznego prowadzenia nakresów radarowych, jeżeli jest przewidziane;
.44 sprawdzenie stanu technicznego i poprawności działania odbiornika elektronicznego systemu określania pozycji;
.45 sprawdzenie stanu technicznego i poprawności działania wskaźnika położenia steru i wskaźnika prędkości zwrotu;
.46 sprawdzenie stanu technicznego i poprawności działania urządzenia do
nocnej obserwacji, jeżeli takie urządzenie jest zastosowane;
.47 sprawdzenie stanu technicznego i poprawności działania autopilota, jeżeli
urządzenie takie zostało zastosowane;
.48 sprawdzenie, czy system wspomagania decyzji kapitana działa prawidłowo,
jeśli na jednostce zastosowano taki system.
17.2.3 Zakończenie przeglądu rocznego:
.1 jeżeli przegląd zakończył się wynikiem pozytywnym, potwierdzony zostaje
Certyfikat bezpieczeństwa ruchomej jednostki górnictwa morskiego;
.2 jeżeli wynik przeglądu jest niezadowalający, obowiązuje postępowanie
określone w 1.4.8 z Części I – Zasady nadzoru.
17.3

Przegląd odnowieniowy

17.3.1 Przegląd dokumentacji technicznej kadłuba, urządzeń maszynowych
i wyposażenia ruchomej jednostki górnictwa morskiego obejmuje:
– ocenę przyjętych założeń i zaproponowanych ograniczeń odnoszących się do
założeń eksploatacyjnych jednostki oraz sprawdzenie, czy zadeklarowane założenia eksploatacyjne nie uległy zmianie;
– jeżeli przyjęte założenia eksploatacyjne lub zastosowane rozwiązania techniczne uległy zmianie, należy dokonać przeglądu dokumentacji technicznej zgodnie
z 17.1.1, p. .2 do .32;
17.3.2 Przegląd dokumentów wymaganych na ruchomej jednostce górnictwa
morskiego obejmuje:
.1 sprawdzenie Certyfikatu bezpieczeństwa ruchomej jednostki górnictwa morskiego;
.2 sprawdzenie, jeśli ma to zastosowanie, Międzynarodowego świadectwa
pomiarowego;
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sprawdzenie, jeśli ma to zastosowanie, Międzynarodowego świadectwa
wolnej burty lub Międzynarodowego świadectwa zwolnienia od wymagań
wolnej burty;
sprawdzenie, jeśli ma to zastosowanie, ważności Międzynarodowego świadectwa o zapobieganiu zanieczyszczaniu olejami;
sprawdzenie Świadectwa klasy, jeśli jednostka jest klasyfikowana przez instytucję klasyfikacyjną;
sprawdzenie Dokumentu bezpiecznej obsługi jednostki;
sprawdzenie, czy na jednostce znajduje się Księga obsługi jednostki;
sprawdzenie, czy na jednostce znajduje się Manifest okrętowy, jeśli ma to
zastosowanie;
sprawdzenie, czy na jednostce zainstalowano nowe wyposażenie; jeśli tak,
czy zostało ono uznane przed zainstalowaniem i czy zostało to odnotowane
w odpowiednich certyfikatach;
sprawdzenie, czy na jednostce znajduje się instrukcja załadunku jednostki
w taki sposób, aby mogły być skutecznie przestrzegane ograniczenia dotyczące masy i położenia środka ciężkości, a tam, gdzie to niezbędne, ładunek był odpowiednio zamocowany;
sprawdzenie, czy na jednostce są dostępne i uaktualnione mapy i wydawnictwa nautyczne potrzebne do zamierzonej podróży;
sprawdzenie, czy na statku przechowywana jest kopia raportu z rocznego
przeglądu systemu automatycznej identyfikacji danych (AIS), wydanego
przez firmę serwisową ds. radiowych, uznaną przez PRS;
sprawdzenie, czy na statku przechowywana jest kopia Certyfikatu zgodności
i kopia raportu z rocznego przeglądu rejestratora danych z podróży (VDR),
wydawanych co roku przez firmę autoryzowaną przez producenta;
sprawdzenie ważności licencji radiowej wydanej przez Administrację państwa bandery;
sprawdzenie zapisów w Dzienniku radiowym;
sprawdzenie raportu z przeprowadzonego przeglądu radiowego, zgodnie
z wymaganiem Kodeksu MODU w wersji ustalonej rezolucją A.649 (16),
rozdz. 11;
sprawdzenie, czy na jednostce znajdują się zapisy dokumentujące:
– eksploatację jednostki w zakresie określonych parametrów,
– przeprowadzanie ćwiczeń/procedur awaryjnych i bezpieczeństwa,
– liczbę godzin przepracowanych przez załogę obsługującą jednostkę,
– liczbę pasażerów na pokładzie,
– spełnienie wszystkich przepisów prawnych, którym jednostka podlega,
– utrzymanie jednostki i urządzeń maszynowych zgodnie z zatwierdzonymi programami,
– zaistniałe uszkodzenia i ich naprawy.
sprawdzenie dokumentacji opisanej w 17.1.2 p. .1 do .21.

17.3.3 Przegląd dokumentacji instruktażowej dotyczącej bezpieczeństwa ruchomych jednostek górnictwa morskiego we wszystkich stanach eksploatacyjnych
i awaryjnych, przeprowadzany w przypadku przebudowy, obejmuje zakres opisany
w podrozdziale 17.1.3, w punktach od .1 do .21.
17.3.4 Przegląd kadłuba, urządzeń maszynowych i wyposażenia obejmuje:
.1 sprawdzenie kadłuba i urządzeń maszynowych w zakresie opisanym
w podrozdziale 17.1.4, p. .1 do .9, jeżeli dokonano przebudowy jednostki;
.2 ustalenie czy w okresie nie przekraczającym pięciu lat na jednostce przeprowadzono próbę nośności dla sprawdzenia jakichkolwiek zmian wyporności i wzdłużnego położenia środka ciężkości. W każdym przypadku, gdy
w porównaniu do zatwierdzonej informacji o stateczności stwierdzone zostały lub były przewidywane różnice w wyporności przekraczające 1%,
jednostkę należało poddać ponownej próbie przechyłów;
.3 sprawdzenie, czy sprawozdanie z każdej próby przechyłów lub próby nośności, a także wynikające stąd obliczenia charakterystyk jednostki pustej zostały przekazane Administracji do zatwierdzenia. Zatwierdzone sprawozdanie
powinno znajdować się na jednostce pod opieką kapitana i powinno zawierać takie uzupełnienia i załączniki, jakich Administracja mogła w każdym
szczególnym przypadku wymagać; zgodnie z Kodeksem MODU w wersji
ustalonej rezolucją A.649(16), rozdz. 3/3.1; zmienione w ten sposób charakterystyki jednostki pustej winny być stosowane przy obliczaniu stateczności
jednostki zamiast charakterystyk zatwierdzonych uprzednio;
.4 sprawdzenie, czy przeprowadzono przegląd podwodnej części kadłuba
zgodnie z wcześniej opracowanym i uzgodnionym programem określającym
sposób dokonywania oględzin, ich zakres oraz metody badań. Program ten
powinien uwzględniać informacje uzyskane z oględzin dokonanych w czasie
poprzedniego przeglądu. Pierwszy i drugi przegląd 5-letni może być dokonany przez nurków. Podczas trzeciego i następnych przeglądów 5-letnich
jednostka powinna być wydokowana, chyba że na zasadzie wyjątku zostanie
podjęta inna decyzja. Zakres przeglądu obejmuje:
– oględziny podwodnej części podpór jednostek samopodnośnych;
– oględziny zewnętrzne całego poszycia kolumn, kadłubów podwodnych,
stóp i innych podwodnych elementów;
– oględziny wszystkich zaworów w poszyciu części podwodnej;
– oględziny wiązań łączących między sobą kolumny i inne podwodne
elementy;
– oględziny wałów śrubowych, śrub napędowych oraz wałów napędowych;
– oględziny trzonów i płetw sterowych;
– oględziny konstrukcji wewnętrznej kolumn i innych elementów podwodnych;
– próby szczelności wybranych zbiorników i przestrzeni znajdujących się
wewnątrz kolumn;
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– pomiary grubości poszycia kolumn i innych elementów podwodnych,
kadłubów jednostek samopodnośnych, pokładów, grodzi, a także ich
wiązań. Podczas trzeciego i następnych przeglądów pomiary takie są
obowiązkowe;
oględziny konstrukcji nośnych i wspierających urządzeń górniczych;
oględziny zbiorników czynników procesu eksploatacyjnego, stanowiących
element konstrukcji statku lub barki;
oględziny ciśnieniowych zbiorników czynników procesu eksploatacyjnego
według ich instrukcji obsługi oraz sprawdzenie odpowiednich zapisów;
oględziny elementów pomp i sprężarek wchodzących w skład instalacji
czynników procesu eksploatacyjnego;
próby działania instalacji czynników procesu eksploatacyjnego, a w szczególności stanu technicznego rurociągów;
oględziny i sprawdzenie prawidłowości wskazań przyrządów kontrolnopomiarowych poszczególnych urządzeń procesu eksploatacyjnego;
sprawdzenie wodoszczelności kadłuba zgodnie z 17.1.4 p. .11 do .25;
sprawdzenie, czy jest w odpowiedni sposób zaznaczona wolna burta,
zgodnie z Kodeksem MODU w wersji ustalonej rezolucją A.649(16) wraz
z poprawkami, rozdz. 3/3.7;
sprawdzenie, czy wszystkie pompy zęzowe działają w sposób zadowalający;
sprawdzenie, czy kotły, mechanizmy, instalacje parowe i hydrauliczne,
pneumatyczne i inne oraz ich armatury znajdujące się pod ciśnieniem wewnętrznym są prawidłowo zabezpieczone zgodnie z 17.1.4 p. .28, .29, .34,
.40, .45 do .48;
sprawdzenie, czy wszystkie kotły parowe znajdujące się na jednostce górniczej, także zbiorniki parowe kotłów i kotły oleju grzewczego o ciśnieniu roboczym od 0,07 MPa wzwyż podlegały oględzinom wewnętrznym dwa razy
w ciągu pięciu lat, to jest co dwa do trzech lat, a oględzinom zewnętrznym
co roku. Jeżeli jednostka wyposażona jest tylko w jeden kocioł, to po ośmiu
latach eksploatacji oględziny wewnętrzne należy przeprowadzać co roku;
sprawdzenie, czy tam, gdzie jest to wymagane, skrzynie korbowe silników
spalinowych wyposażone są w zawory nadmiarowe i że zawory te zostały
zainstalowane w sposób ograniczający do minimum możliwość spowodowania obrażeń u załogi maszynowni;
sprawdzenie, czy turbina napędu głównego lub – zależnie od sytuacji – silnik spalinowy napędu głównego oraz mechanizmy pomocnicze wyposażone są w automatyczne urządzenia wyłączające na wypadek awarii, takich
jak zakłócenie dopływu oleju smarującego, mogących szybko doprowadzić
do całkowitego zniszczenia, poważnego uszkodzenia lub wybuchu;
sprawdzenie i udokumentowanie czy mechanizmy są zdolne do odwrócenia
w wystarczającym czasie kierunku naporu śruby napędowej i zatrzymania
w ten sposób jednostki w możliwej do przyjęcia odległości, włączając w to
skuteczność wszelkich dodatkowych urządzeń do manewrowania jednostką;

.19 sprawdzenie, czy główne i rezerwowe urządzenia sterowe są tak skonstruowane, że uszkodzenie jednego z nich nie uniemożliwi działania drugiego;
.20 sprawdzenie, czy substancje niebezpieczne są przechowywane z zastosowaniem zabezpieczeń odpowiednich dla ich rodzaju i czy poszczególne rodzaje
takich substancji są przechowywane oddzielnie zgodnie z Kodeksem MODU
w wersji ustalonej rezolucją A.649(16) wraz z poprawkami, rozdz. 14/14.2;
.21 sprawdzenie, czy materiały wybuchowe stwarzające poważne niebezpieczeństwo eksplozji są przechowywane w odpowiednim pomieszczeniu
i czy są odpowiednio zamknięte; sprawdzenie, czy materiały wybuchowe
są oddzielone od detonatorów zgodnie z Kodeksem MODU w wersji ustalonej rezolucją A.649(16), rozdz. 14/14.2.2;
.22 sprawdzenie, czy ciecze palne wydzielające opary niebezpieczne i gazy
palne są przechowywane w pomieszczeniach lub przestrzeniach dobrze
wentylowanych zgodnie z Kodeksem MODU w wersji ustalonej rezolucją
A.649(16), rozdz. 14/14.2.3;
.23 sprawdzenie, czy substancje zdolne do samoprzegrzania lub samozapłonu
są przechowywane z zachowaniem środków zapobiegających zapłonowi
zgodnie z Kodeksem MODU w wersji ustalonej rezolucją A.649(16), rozdz.
14/14.2.4;
.24 sprawdzenie, czy substancje radioaktywne są przechowywane w bezpieczny
sposób zgodnie z Kodeksem MODU w wersji ustalonej rezolucją A.649(16),
rozdz. 14/14.2.5;
.25 sprawdzenie poprzez oględziny zewnętrzne i sprawdzenie działania zaworów bezpieczeństwa, czy sprężarki i zbiorniki ciśnieniowe powietrza i czynników procesu eksploatacyjnego działają prawidłowo; oględziny ciśnieniowych zbiorników czynników procesu eksploatacyjnego wymagane ich instrukcjami obsługi oraz sprawdzenie odpowiednich zapisów;
.26 sprawdzenie, czy rurociągi wraz z armaturą: zęzowe, balastowe, olejowe,
paliwowe, sprężonego powietrza, pary działają prawidłowo, poprzez
sprawdzenie działania zaworów, ze szczególnym uwzględnieniem zaworów zdalnie zamykanych, zgodnie z Kodeksem MODU w wersji ustalonej
rezolucją A.649(16), rozdz. 4/4.9;
.27 sprawdzenie poprzez oględziny zewnętrzne czy rurociągi czynników procesu eksploatacyjnego wraz z armaturą działają prawidłowo oraz sprawdzenie zapisów;
.28 sprawdzenie, czy przewidziano środki, przy użyciu których normalna praca
urządzeń napędowych może być utrzymana lub przywrócona nawet wówczas, gdy jedno z ważnych urządzeń pomocniczych przestanie funkcjonować;
.29 sprawdzenie, czy istnieje możliwość uruchomienia urządzeń maszynowych
ze stanu bezenergetycznego zgodnie z Kodeksem MODU w wersji ustalonej rezolucją A.649(16) wraz z poprawkami, rozdz. 4/4.2.9;
.30 sprawdzenie, czy przewidziano rozwiązania zapewniające, że w przypadku
awarii któregokolwiek systemu chłodzenia cieczą zostanie ona natychmiast
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wykryta i zasygnalizowana (optycznie i dźwiękowo) oraz czy przewidziano także środki przeznaczone do minimalizowania skutków takiej awarii
w odniesieniu do urządzeń obsługiwanych przez ten system;
sprawdzenie, czy urządzenia maszynowe są przystosowane do eksploatacji
jak dla siłowni bezobsługowej, włącznie z automatycznym systemem wykrywania pożaru, systemem alarmowym zęz, oprzyrządowaniem dla zdalnego sterowania urządzeniami maszynowymi i systemem alarmowym;
sprawdzenie, czy silniki są prawidłowo zabezpieczone zgodnie z 17.1.4
p. .51 do .58; sprawdzenie rur paliwowych wysokiego ciśnienia, urządzeń
rozruchowych i manewrowych; sprawdzenie sprężynowania wałów korbowych silników spalinowych, oględziny wewnętrzne urządzeń, jeżeli
urządzenia te nie spełniają właściwych parametrów pracy albo jeżeli przewiduje to instrukcja obsługi urządzenia;
sprawdzenie, czy zastosowano środki zapobiegające dostawaniu się ciał
obcych do układu napędowo-unoszącego oraz środki zapobiegające możliwości okaleczenia, tam gdzie jest to konieczne, a także czy możliwe jest
przeprowadzanie oględzin lub usunięcie ciał obcych w trakcie eksploatacji;
sprawdzenie, czy rurociągi paliwa i oleju są osłonięte lub odpowiednio zabezpieczone w inny sposób dla uniknięcia, tak dalece na ile to możliwe,
opryskiwania lub przecieków oleju na gorące powierzchnie, do wlotów
powietrza urządzeń maszynowych oraz na inne źródła zapłonu;
sprawdzenie, czy zapewniono bezpieczne i skuteczne środki dla określenia
ilości paliwa znajdującego się w każdym zbiorniku paliwowym;
sprawdzenie zabezpieczeń zbiorników paliwa zgodnie z 17.1.4 p. .61 do
.63; przeprowadzenie prób hydraulicznych rurociągów przechodzących
przez zbiorniki paliwa, zbiorniki ładunku ciekłego oraz ładownie;
przeprowadzenie próby działania instalacji zęzowej wraz z układem zdalnego sterowania i automatyką, jeśli to ma zastosowanie, zgodnie z Kodeksem MODU w wersji ustalonej rezolucją A.649(16) wraz z poprawkami,
rozdz. 8/8.4;
przeprowadzenie próby działania sygnalizacji wysokiego poziomu zęz, zgodnie z Kodeksem MODU w wersji ustalonej rezolucją A.649(16), rozdz. 4/4.8;
przeprowadzenie próby działania instalacji: balastowej, wody chłodzącej,
paliwowej, oleju smarującego, zgodnie z Kodeksem MODU w wersji ustalonej rezolucją A.649(16), rozdz. 4/4.9;
oględziny i próby szczelności rurociągów instalacji przelewowej, instalacji
odpowietrzającej i rurociągów pomiarowych; w przypadku wątpliwości co
do stanu technicznego rurociągów należy przeprowadzić próby hydrauliczne lub pomiary grubości ścianek;
sprawdzenie, czy uszkodzenie jakiegokolwiek systemu zdalnego lub automatycznego sterowania uruchamia alarm dźwiękowy i optyczny, nie uniemożliwiając równocześnie normalnego sterowania ręcznego;
sprawdzenie, czy przy zaworach zamykających instalację zaworów zęzowych znajdują się wskaźniki otwarcia;

.43 sprawdzenie, czy dla każdej magistrali ssącej przewidziane są minimum
dwie samozasysające pompy z niezależnym napędem i czy przynajmniej
jedna z nich jest sterowana zdalnie i lokalnie;
.44 sprawdzenie, czy maszynownia i pompownie są wyposażone w dwa niezależne systemy sygnalizacji wysokiego poziomu wód – alarm optyczny
i dźwiękowy;
.45 sprawdzenie, czy system balastowy wykona podnoszenie z najniższego poziomu roboczego do poziomu sztormowania w ciągu 3 godzin zgodnie
z Kodeksem MODU w wersji ustalonej rezolucją A.649(16) wraz z poprawkami, rozdz. 4/4.9.8;
.46 sprawdzenie, czy system balastowy jest wyposażony w minimum dwie
niezależne pompy;
.47 sprawdzenie, czy każda z pomp ma możliwość zasilania z awaryjnego źródła energii elektrycznej;
.48 sprawdzenie, czy każda z pomp ma zawory z widocznymi wskaźnikami
zamknięcia i otwarcia;
.49 sprawdzenie, czy centralne stanowisko sterowania balastem wyposażone
jest w systemy kontrolne zgodne z wymaganiami Kodeksu MODU, w wersji ustalonej rezolucją A.649(16) wraz z poprawkami, rozdz. 4/4.9.10;
.50 sprawdzenie, czy zawory balastowe uruchamiane elektrycznie w przypadku zaniku napięcia ustawiają się w pozycji zamkniętej zgodnie z Kodeksem
MODU w wersji ustalonej rezolucją A.649(16) wraz z poprawkami, rozdz.
4/4.9.13;
.51 sprawdzenie, czy jest możliwość zwolnienia łańcucha kotwicznego w przypadku utraty zasilania głównego zgodnie z Kodeksem MODU w wersji ustalonej rezolucją A.649(16) wraz z poprawkami, rozdz. 4/4.11.4;
.52 sprawdzenie, czy każda wciągarka posiada dwa niezależne hamulce uruchamiane mechanicznie. Administracja może dopuścić, by jeden z hamulców był sterowany ręcznie zgodnie z Kodeksem MODU w wersji ustalonej
rezolucją A.649(16) wraz z poprawkami, rozdz. 4/4.11.7;
.53 sprawdzenia czy istnieją niezawodne środki łączności między stanowiskami
związanymi z operacją kotwiczenia zgodnie z Kodeksem MODU w wersji
ustalonej rezolucją A.649(16) wraz z poprawkami, rozdz. 4/4.11.13;
.54 sprawdzenie, czy jest układ hamulcowy działający w przypadku zaniku
mocy dostarczanej do windy kotwicznej, zgodnie z wymaganiami Kodeksu
MODU w wersji ustalonej rezolucją A.649(16) wraz z poprawkami, rozdz.
4/4.11.9;
.55 sprawdzenie, czy są wskaźniki naprężenia łańcucha, prędkości i kierunku
wiatru zgodnie z Kodeksem MODU w wersji ustalonej rezolucją A.649(16)
wraz z poprawkami, rozdz. 4/4.11.12;
.56 sprawdzenie, czy jest zapewnione działanie urządzeń elektrycznych ważnych dla bezpieczeństwa po zaniku zasilania z głównego źródła energii
elektrycznej;
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.57 sprawdzenie, czy stanowisko lub stanowiska, z których prowadzone jest
sterowanie manewrami jednostki i/lub jej głównymi urządzeniami maszynowymi, wyposażono w łatwo dostępne urządzenia sterujące do użytku
w sytuacji awaryjnej dla:
– uruchomienia stałych systemów gaśniczych;
– zamknięcia otworów wentylacyjnych oraz zatrzymania wentylatorów
dostarczających powietrza do przedziałów chronionych przez stałe systemy gaśnicze;
– odcięcia zasilania paliwem urządzeń maszynowych w pomieszczeniach
maszynowych głównych i pomocniczych;
– odłączenia wszystkich źródeł energii elektrycznej od normalnego systemu rozdzielczego (urządzenie sterujące powinno być zabezpieczone dla
zmniejszenia ryzyka przypadkowego lub nieuważnego uruchomienia);
– zatrzymania silnika głównego i pomocniczych urządzeń maszynowych;
.58 sprawdzenie, czy na jednostce znajdują się systemy alarmowe optyczne
i dźwiękowe, które sygnalizują na stanowiskach sterowania jednostki niewłaściwe działanie lub stany niebezpieczne;
.59 sprawdzenie, czy alarm sygnalizujący stan wymagający natychmiastowego
działania wyróżnia się i jest w zasięgu wzroku wszystkich członków załogi
w pomieszczeniu sterowania oraz reaguje na:
– zadziałanie systemu wykrywania pożaru;
– całkowity zanik normalnego zasilania energią elektryczną;
– przekroczenie prędkości obrotowej przez silniki główne;
– niekontrolowany wzrost temperatury którejkolwiek z zainstalowanych
na stałe baterii niklowo-kadmowych;
.60 sprawdzenie poprawności działania systemu alarmów;
.61 sprawdzenie możliwości ręcznego skasowania automatycznego odcięcia
napędu głównego;
.62 sprawdzenie, czy instalacje elektryczne, łącznie z podstawowym źródłem
energii elektrycznej i instalacjami oświetleniowymi, są zgodne z zatwierdzoną dokumentacją; próbę obciążenia, próbę pracy równoległej i sprawdzenie zabezpieczeń od przeciążeń i zwarć;
.63 sprawdzenie, czy przewidziano niezależne i samodzielne awaryjne źródło
energii elektrycznej, wystarczające do prawidłowego zasilania wszystkich
niezbędnych urządzeń zgodnie z Kodeksem MODU w wersji ustalonej rezolucją A.649(16), rozdz. 5/5.3, próbę działania awaryjnego zespołu prądotwórczego, próbę akumulatorów awaryjnych;
.64 oględziny urządzeń rozdzielczych, rozdzielnic: głównej i awaryjnej, latarń
sygnałowo-pozycyjnych, rozdzielnicy ładowni akumulatorów, przyłącza
zasilania źródła zewnętrznego, rozdzielnic grupowych i końcowych;
.65 próby urządzenia do przetwarzania energii elektrycznej przeznaczonej do
zasilania urządzeń o ważnym przeznaczeniu;
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.66 próby działania napędów elektrycznych urządzeń wraz z urządzeniami
kontrolno-sterowniczymi, pomp, sprężarek powietrza urządzeń samopodnośnych, wciągarek kotwicznych, holowniczych i cumowniczych, urządzenia sterowego, wentylatorów, drzwi wodoszczelnych, drzwi oddzielających strefy zagrożenia, urządzeń pozycjonowania dynamicznego, zgodnie
z Kodeksem MODU w wersji ustalonej rezolucją A.649(16), rozdz. 4/4.11;
.67 sprawdzenie, czy przewidziano niezależne i samodzielne tymczasowe źródło
energii elektrycznej, wystarczające do prawidłowego zasilania wszystkich
niezbędnych urządzeń, zgodnie z Kodeksem MODU w wersji ustalonej rezolucją A.649(16), rozdz. 5/5.3.8;
.68 próbę układu automatycznego sterowania zespołów prądotwórczych, próbę
zabezpieczenia silników napędowych zespołów prądotwórczych, sprawdzenie, czy urządzenia rozruchowe dla każdego awaryjnego zespołu prądotwórczego są zadowalające, zgodnie z Kodeksem MODU w wersji ustalonej rezolucją A.649(16), rozdz. 5/5.3;
.69 sprawdzenie, czy kable są odpowiednio prowadzone ze szczególnym
uwzględnieniem rozdziału kabli prowadzonych z podstawowego i awaryjnego źródła energii elektrycznej;
.70 sprawdzenie, czy w wymaganych przypadkach urządzenie sterowe i urządzenie stabilizujące są zasilane z dwóch niezależnych źródeł energii elektrycznej;
.71 sprawdzenie i przeprowadzenie prób oświetlenia podstawowego i awaryjnego oraz tam, gdzie ma to zastosowanie – dodatkowego oświetlenia awaryjnego pomieszczeń i miejsc ważnych dla bezpieczeństwa i eksploatacji
jednostki górniczej;
.72 sprawdzenie, czy system alarmu ogólnego jest słyszalny we wszystkich
pomieszczeniach mieszkalnych, a także w normalnych miejscach pracy załogi oraz na otwartych pokładach, oraz czy poziom natężenia dźwięku jest
nie niższy niż 80dB(A), w kabinach sypialnych i łazienkach powinien być
on nie niższy niż 75 dB(A), oraz czy jest on co najmniej 10 dB(A) powyżej
poziomu hałasu otoczenia w normalnych warunkach eksploatacyjnych,
zgodnie z wymaganiami Kodeksu LSA, p. 7.2.;
.73 sprawdzenie, czy system powiadamiania zapewnia poziom natężenia dźwięku w pomieszczeniach wewnętrznych nie niższy niż 75 dB(A), a w otwartych przestrzeniach – nie niższy niż 80 dB(A), zgodnie z wymaganiami Kodeksu LSA, p. 7.2.;
.74 sprawdzenie, czy alarm działa w sposób ciągły od momentu jego włączenia
do chwili jego świadomego wyłączenia lub czasowego wyłączenia podczas
przekazywania wiadomości systemem powiadamiania;
.75 sprawdzenie, czy system powiadamiania o zagrożeniu obejmuje wszystkie rejony, do których ma dostęp załoga, drogi ewakuacyjne oraz miejsca ewakuacji
do jednostek ratunkowych, zgodnie z wymaganiami Kodeksu LSA, p. 7.2.;
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.76 sprawdzenie, czy pomieszczenia ogólnodostępne, drogi ewakuacyjne, wyjścia
oraz stanowiska wsiadania do jednostek ratunkowych są wyraźnie i w sposób
trwały oznaczone i oświetlone z wykorzystaniem obwodu awaryjnego;
.77 sprawdzenie, czy na jednostce są zainstalowane przynajmniej dwie, dostatecznie od siebie odseparowane, na stałe przymocowane metalowe drabiny
lub schody prowadzące z pokładu jednostki do poziomu powierzchni wody,
a jeśli nie, to czy jest zapewniony inny sposób bezpiecznego zejścia z pokładu jednostki do poziomu linii wodnej zgodnie z wymaganiami Kodeksu
MODU w wersji ustalonej rezolucją A.649(16) wraz z poprawkami, p. 10.3.7,
10.3.8; drabiny lub schody powinny być odpowiednio oświetlone z awaryjnego źródła energii;
.78 sprawdzenie, czy wszystkie wyjścia, łącznie z ich zamknięciami są, w celu
informacji załogi, odpowiednio oznakowane i czy odpowiednie oznakowanie jest również naniesione na zewnątrz jednostki – dla informacji służb ratowniczych;
.79 sprawdzenie, czy każda osoba ma zapewniony dostęp do co najmniej
dwóch pozbawionych przeszkód dróg ewakuacyjnych, czy drogi ewakuacyjne są rozlokowane w taki sposób, aby w przypadku jakiegokolwiek
uszkodzenia lub sytuacji awaryjnej dostępny był odpowiedni sprzęt ewakuacyjny oraz czy drogi ewakuacyjne mają odpowiednie oświetlenie, zasilane z podstawowego i awaryjnego źródła energii elektrycznej;
.80 przeprowadzenie przeglądu w zakresie ochrony przeciwpożarowej zgodnie
z 17.1.4, p. .107 do .142;
.81 sprawdzenie, czy lądowisko dla śmigłowca spełnia wymagania określone
w Kodeksie MODU w wersji ustalonej rezolucją A.649(16) wraz z poprawkami, rozdz. 9/9.11;
.82 przeprowadzenie przeglądu w zakresie środków ratunkowych zgodnie
z 17.1.4, p. .143 do .188;
.83 sprawdzenie stanu gotowości technicznej latarń sygnałowo-nawigacyjnych,
znaków nawigacyjnych oraz akustycznych środków i urządzeń sygnałowych zgodnie z Konwencją COLREG 1972 wraz z poprawkami, praw. 20
do 24, 27 do 30 i 33, jeśli mają zastosowanie;
.84 przeprowadzenie przeglądu urządzeń radiowych zgodnie z 17.1.4 p. .189
do .226;
.85 sprawdzenie minimalnej odległości zainstalowanego na stałe wyposażenia
elektrycznego od głównego i sterowego kompasu magnetycznego;
.86 sprawdzenie stanu technicznego i poprawności działania kompasu magnetycznego, łącznie ze sprawdzeniem powtarzalności odczytu głównego
kompasu przez powtarzacze na awaryjnych stanowiskach sterowania, jeżeli
urządzenia takie zostały zastosowane;
.87 sprawdzenie stanu technicznego i poprawności działania żyrokompasu,
łącznie ze sprawdzeniem powtarzalności odczytu głównego kompasu żyroskopowego przez wszystkie powtarzacze;
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.88 sprawdzenie stanu technicznego i poprawności działania urządzenia do
pomiaru prędkości i przebytej drogi;
.89 sprawdzenie stanu technicznego i poprawności działania echosondy, łącznie ze sprawdzeniem zakresu i skali pomiaru głębokości;
.90 sprawdzenie stanu technicznego i poprawności działania radaru, łącznie ze
sprawdzeniem urządzenia do automatycznego prowadzenia nakresów radarowych, jeżeli jest przewidziane;
.91 sprawdzenie stanu technicznego i poprawności działania odbiornika elektronicznego systemu określania pozycji;
.92 sprawdzenie stanu technicznego i poprawności działania wskaźnika położenia steru i wskaźnika prędkości zwrotu;
.93 sprawdzenie stanu technicznego i poprawności działania urządzenia do
nocnej obserwacji, jeżeli takie urządzenie jest zastosowane;
.94 sprawdzenie stanu technicznego i poprawności działania autopilota, jeżeli
urządzenie takie zostało zastosowane;
.95 sprawdzenie, czy system wspomagania decyzji kapitana działa prawidłowo, jeśli na jednostce zastosowano taki system;
.96 sprawdzenie, czy przewidziano środki ochrony przed porażeniem elektrycznym i oddziaływaniem pola elektromagnetycznego.
17.3.5 Zakończenie przeglądu odnowieniowego:
.1 jeżeli przegląd zakończył się wynikiem zadowalającym, wystawiony zostaje Certyfikat bezpieczeństwa ruchomej jednostki górnictwa morskiego.
18

18.1

PRZEGLĄDY ZWIĄZANE Z MIĘDZYNARODOWYM
ŚWIADECTWEM POMIAROWYM I ŚWIADECTWEM
POMIAROWYM (wg Konwencji o pomierzaniu pojemności statków, 1966)
Przegląd wstępny

18.1.1 Przegląd dokumentacji technicznej statku związanej z jego pomierzeniem
obejmuje:
.1 kwalifikację przestrzeni zamkniętych statku pod kątem wliczenia ich do pojemności brutto (np. kadłub, nadbudówki, pokładówki, zrębnice, pokrywy
luków, kominy, zejściówki itp.) oraz do pojemności netto (np. ładownie,
zrębnice luków ładunkowych i ich pokrywy, inne przestrzenie przeznaczone na ładunek lub jego przetwarzanie, jak przetwórnie na statkach rybackich, zbiorniki ładunkowe itp.);
.2 identyfikację przestrzeni otwartych nie wliczanych do pojemności brutto
(np. otwarte wnęki, pochylnie rufowe);
.3 ustalenie wymiarów głównych;
.4 ustalenie wymiarów innych niż główne (np. wymiarów nadbudówek, pokładówek, ładowni, zrębnic, pokryw itp.).
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18.1.2 Przegląd statku związany z jego pomierzeniem obejmuje:
.1 sprawdzenie rozplanowania przestrzeni statku na zgodność z planem ogólnym;
.2 pomiary sprawdzające wymiary główne, ustalone na podstawie dokumentacji;
.3 pomiary sprawdzające wymiary pomieszczeń, ustalone na podstawie dokumentacji;
.4 pomiary wymiarów, których nie można ustalić na podstawie dokumentacji.
18.1.3 Zakończenie przeglądu wstępnego statku związanego z jego pomierzeniem:
.1 wystawienie Międzynarodowego świadectwa pomiarowego dla statku, do
którego ma zastosowanie Międzynarodowa konwencja o pomierzaniu statków, 1969;
.2 wystawienie Świadectwa pomiarowego dla statku, do którego nie ma zastosowania Międzynarodowa konwencja o pomierzaniu statków, 1969.
18.2

Przegląd dodatkowy

18.2.1 Przegląd dodatkowy przeprowadza się na statku posiadającym ważne
Świadectwo pomiarowe, np. przy zmianie bandery. Celem tego przeglądu jest
sprawdzenie, czy zasadnicza charakterystyka statku odpowiada danym zawartym
w Świadectwie pomiarowym.
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19.1

PRZEGLĄDY ZWIĄZANE Z CERTYFIKATEM ZGODNOŚCI
Z KONWENCJAMI ILO NR 92 I NR 133 (wg III/Konwencji ILO Nr 92
i II/Konwencji (uzupełniającej) ILO Nr 133)
Przegląd wstępny

19.1.1 Przegląd wstępny pomieszczeń załogi jest przeprowadzany gdy:
.1 statek jest rejestrowany po raz pierwszy (nowa budowa);
.2 statek jest rejestrowany ponownie (np. po zmianie bandery);
.3 do kompetentnego organu Administracji państwa bandery zostanie wniesiona skarga przez określoną część załogi lub uznany przez właściwą władzę związek marynarzy, reprezentujący całą załogę lub jej część, że pomieszczenia załogi nie odpowiadają postanowieniom Konwencji.
19.1.2 Przegląd podlegającej zatwierdzeniu dokumentacji pomieszczeń załogi
obejmuje sprawdzenie:
.1 planów ogólnych statku pokazujących rozmieszczenie pomieszczeń załogi;
.2 planów pomieszczeń załogi, pokazujących:
– rozplanowanie każdego pomieszczenia i jego przeznaczenie;
– rozmieszczenie mebli i innych urządzeń;
– rozmieszczenie i rodzaj urządzeń wentylacji, oświetlenia i ogrzewania;
– rozmieszczenie urządzeń sanitarnych.
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19.1.3
Przegląd pomieszczeń załogi powinien potwierdzić, że:
.1 lokalizacja, sposób dojścia i rozkład pomieszczeń załogi w odniesieniu do
innych przestrzeni statku zapewnia załodze dostateczne bezpieczeństwo,
ochronę przed niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi w morzu,
izolację od gorąca i chłodu oraz nadmiernego hałasu i wyziewów pochodzących z innych przestrzeni statku;
.2 w pomieszczeniach sypialnych nie ma otworów prowadzących bezpośrednio do pomieszczeń ładunkowych, maszynowych, kotłowni, kuchni, magazynów lamp i farb, magazynów pokładowych i maszynowych, suszarni,
umywalni ogólnego użytku i ustępów;
.3 grodzie zewnętrzne pomieszczeń sypialnych i jadalnych są odpowiednio
izolowane;
.4 przewidziano odpowiednią ochronę przed oddziaływaniem ciepła wydzielanego przez rury z gorącą wodą lub parą;
.5 grodzie wewnętrzne są wykonane z uznanego materiału, niepodatnego na
lęgnięcie się robactwa;
.6 sypialnie, jadalnie, świetlice i przejścia w pomieszczeniach załogi są należycie izolowane, aby zapobiec kondensacji wilgoci lub nadmiernemu nagrzaniu;
.7 główne rurociągi parowe i wylotowe wind ładunkowych i innych podobnych urządzeń nie przechodzą przez pomieszczenia załogi;
.8 jeżeli rurociągi wymienione w .7 przechodzą przez pomieszczenia załogi,
są odpowiednio izolowane i osłonięte;
.9 wewnętrzne wyłożenie płytami lub oszalowanie jest wykonane z materiału
o powierzchni pozwalającej na łatwe utrzymanie jej w czystości;
.10 powierzchnie ścian i sufitów w sypialniach i jadalniach pozwalają na łatwe
utrzymanie ich w czystości, a jeśli są malowane, to na jasne kolory;
.11 powierzchnie ścian mogą być łatwo odnawiane lub odświeżane;
.12 podłogi w pomieszczeniach załogi są wykonane z uznanego materiału i są
uznanej konstrukcji oraz są odporne na wilgoć i łatwe w utrzymaniu
w czystości;
.13 połączenia podłóg ze ścianami są zaokrąglone w taki sposób, że nie tworzą
się w nich szczeliny;
.14 przewidziano odpowiednie urządzenia do odpływu wody;
.15 sypialnie i jadalnie są należycie wentylowane, a system wentylacji zapewnia dostateczny przepływ powietrza w każdych warunkach pogodowych
i klimatycznych;
.16 statek regularnie eksploatowany w strefie tropikalnej lub w Zatoce Perskiej
jest wyposażony zarówno w wentylatory mechaniczne jak i w wentylatory
indywidualne;
.17 statek eksploatowany poza strefą tropikalną jest wyposażony w system
wentylacji mechanicznej lub w indywidualne wentylatory;
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.18 zapewniono źródło energii o mocy wystarczającej do napędu urządzeń systemu wentylacji mechanicznej i wentylatorów indywidualnych przez cały
czas przebywania załogi na statku;
.19 na statku przewidziano odpowiedni system ogrzewania pomieszczeń załogi
(nie dotyczy to statków eksploatowanych wyłącznie w strefie tropikalnej
lub w Zatoce Perskiej);
.20 system ogrzewania jest w stanie funkcjonować, jeśli to konieczne, przez
cały czas, gdy załoga mieszka lub pracuje na statku;
.21 system ogrzewania jest zasilany parą, gorącą wodą, ciepłym powietrzem
lub energią elektryczną;
.22 jeżeli do ogrzewania używa się pieca, to piec jest dostatecznej wielkości,
odpowiednio umiejscowiony, zabezpieczony i nie zanieczyszcza powietrza;
.23 system ogrzewania zapewnia utrzymanie w pomieszczeniu załogi temperatury na poziomie zadowalającym w normalnych warunkach pogodowych
i klimatycznych, jakie mogą występować w morzu;
.24 kaloryfery i inne urządzenia do ogrzewania są tak rozmieszczone i osłonięte, że nie stwarzają zagrożenia pożarem lub innego niebezpieczeństwa i nie
są niewygodne dla mieszkańców;
.25 sypialnie i jadalnie są należycie oświetlone światłem naturalnym, a ponadto są wyposażone w odpowiednie oświetlenie sztuczne;
.26 wszystkie pomieszczenia załogi są należycie oświetlone;
.27 pomieszczenia, gdzie naturalne oświetlenie jest niemożliwe, są oświetlone
sztucznie w sposób umożliwiający czytanie, np. gazety, w każdym punkcie
przestrzeni dostępnej do swobodnego poruszania się;
.28 pomieszczenia załogi są wyposażone w oświetlenie elektryczne;
.29 jeżeli nie ma dwu niezależnych źródeł energii dla oświetlenia, to dodatkowo
istnieją odpowiednie lampy awaryjne spełniające wymogi bezpieczeństwa;
.30 oświetlenie sztuczne jest rozmieszczone w sposób najbardziej korzystny
dla mieszkańców pomieszczenia;
.31 u wezgłowia każdej koi jest umieszczona lampa elektryczna;
.32 sypialnie są rozmieszczone w środku statku lub na rufie powyżej linii ładunkowej;
.33 w wyjątkowym przypadku, gdy sypialnie są rozmieszczone w części dziobowej, to znajdują się za przednią grodzią zderzeniową;
.34 jeżeli na statku pasażerskim właściwa Administracja zezwoliła na zlokalizowanie sypialni poniżej linii ładunkowej pod warunkiem zapewnienia
w nich wystarczającego oświetlenia i wentylacji, to pomieszczenia te nie są
usytuowane bezpośrednio pod przejściami roboczymi;
.35 powierzchnia podłogi sypialni wynosi nie mniej niż:
– 1,85 m2 na osobę na statkach o pojemności brutto poniżej 800;
– 2,35 m2 na osobę na statkach o pojemności brutto 800 i większej, ale
mniejszej niż 3000;
– 2,78 m2 na osobę na statkach o pojemności brutto 3000 i większej;
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.36

.37
.38
.39

.40
.41
.42
.43
.44
.45
.46
.47
.48
.49

– 2,22 m2 na osobę na statkach pasażerskich, gdy więcej niż czterech marynarzy zamieszkuje w jednej sypialni;
w przypadku konieczności zatrudnienia większej liczby marynarzy niż to
wynika z wymagań związanych z zakwaterowaniem, powierzchnia zakwaterowania jest nie mniejsza, niż:
– 1,67 m2 na osobę na statkach o pojemności brutto poniżej 3000;
– 1,85 m2 na osobę na statkach o pojemności brutto 3000 i większej;
wysokość sypialni jest nie mniejsza niż 1,90 m;
liczba sypialni jest dostateczna, aby każdy dział służby miał oddzielną sypialnię lub sypialnie;
maksymalna liczba osób zamieszkujących każdą sypialnię jest nie większa
niż:
– 1 osoba w przypadku oficerów kierujących działaniem służby, oficerów
pokładowych, mechaników, kierujących wachtą, starszych radiooficerów i radiooperatorów;
– 1 osoba, jeśli to możliwe, ale nie więcej niż 2 osoby w przypadku innych oficerów;
– 1 lub 2 osoby w przypadku podoficerów;
– 2 lub 3 osoby i nie więcej niż 4 osoby na statkach pasażerskich w przypadku innych marynarzy;
– 10 osób w przypadku marynarzy na pewnych statkach pasażerskich, po
konsultacji z zainteresowanym armatorem, związkami zawodowymi
i Administracją państwa bandery;
maksymalna liczba osób mogących zamieszkiwać w jednej sypialni jest
zapisana na stałe w sposób czytelny w takim miejscu sypialni, gdzie zapis
ten jest dobrze widoczny;
każdy członek załogi ma indywidualną koję;
koje ustawione jedna przy drugiej mają dostęp indywidualny;
koje umieszczone piętrowo posiadają tylko dwie kondygnacje;
koje umieszczone skrajnie przy burcie, pod iluminatorem, mają tylko jedną
kondygnację;
dolna koja przy podwójnej kondygnacji jest umieszczona powyżej 0,3 m
nad podłogą, a górna w okolicy środka między spodem dolnej koi a dolną
stroną pokładników sufitowych;
wewnętrzne wymiary każdej koi są nie mniejsze niż 1,9 m x 0,68 m;
ramy koi i osłona boku, jeśli istnieje, są wykonane z uznanego materiału
twardego, gładkiego, nie ulegającego korozji i niepodatnego na lęgnięcie
się robactwa;
ramy koi wykonane z rur są zamknięte i nie posiadają otworów, do których
mogłoby się dostać robactwo;
każda koja jest wyposażona w spód sprężynowy lub materac sprężynowy
oraz materac wypełniony uznanym materiałem;
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.50 gdy koje są umieszczone jedna nad drugą, pod spodem sprężynowym górnej koi jest zamocowany spód z drewna, płótna lub innego odpowiedniego
materiału nie przepuszczającego kurzu;
.51 każda sypialnia jest tak rozplanowana i wyposażona, że zapewnia mieszkańcom należytą wygodę i umożliwia utrzymanie porządku;
.52 każdy mieszkaniec ma szafę ubraniową o wysokości co najmniej 1,52 m
i o przekroju poprzecznym 0,193 m2, z półką i zamknięciem na klucz;
.53 każda sypialnia jest wyposażona w stół lub biurko typu opuszczanego lub
zasuwanego oraz wygodny sprzęt do siedzenia, stosownie do potrzeb;
.54 umeblowanie jest z gładkiego, twardego materiału, nie ulegającego zdeformowaniu lub korozji;
.55 każdy mieszkaniec ma do swej dyspozycji szufladę lub równorzędne miejsce o pojemności nie mniejszej niż 0,056 m3;
.56 sypialnie są wyposażone w osłony na światła boczne;
.57 sypialnie są wyposażone w lustra, małe szafki na przybory toaletowe, półkę na książki i dostateczną liczbę wieszaków;
.58 koje dla członków załogi są tak przydzielone, że pracownicy dzienni nie
dzielą sypialni z marynarzami pełniącymi wachty;
.59 na statkach o pojemności brutto mniejszej niż 1000, pomieszczenia jadalne
są oddzielne dla kapitana i oficerów i oddzielne dla podoficerów i innych
marynarzy;
.60 na statkach o pojemności brutto 1000 i większej pomieszczenia jadalne są
oddzielne dla kapitana i oficerów i oddzielne dla podoficerów pokładowych i marynarzy oraz oddzielne dla podoficerów i marynarzy działu maszynowego;
.61 odpowiednie jadalnie są przydzielone służbie żywieniowej albo przez
przydzielenie oddzielnej jadalni lub pozwolenie na użycie jadalni przeznaczonych dla innych grup;
.62 na statkach o pojemności brutto 5000 i większej, gdy służba żywieniowa
liczy 5 osób, urządzona została oddzielna jadalnia dla tej służby;
.63 rozmiar i wyposażenie każdej jadalni jest wystarczające dla założonej liczby osób korzystających z niej jednocześnie;
.64 jadalnie wyposażone są w stoły oraz zatwierdzone siedzenia w ilości wystarczającej dla liczby osób, które mogą korzystać z nich w dowolnym czasie;
.65 jadalnie są oddzielone od sypialni i są zlokalizowane w pobliżu kuchni;
.66 przy braku dostępu z jadalni do pomieszczenia kredensowego są przewidziane odpowiednie szafki na nakrycia stołowe i urządzenia do ich zmywania;
.67 blaty stołów i siedzenia wykonane są z materiału odpornego na wilgoć, bez
pęknięć, który może być łatwo czyszczony;
.68 na pokładzie otwartym przewidziano pomieszczenie dla członków załogi
nie będących na służbie, o powierzchni stosownej do wielkości statku i liczebności załogi;
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.69 przewidziano odpowiednio usytuowane i umeblowane pomieszczenia do
odpoczynku dla oficerów i marynarzy; jeżeli nie przewidziano oddzielnych
pomieszczeń do odpoczynku, to jadalnie zostały tak rozplanowane, umeblowane i urządzone, że mogą służyć jako pomieszczenia do odpoczynku;
.70 przewidziano odpowiednie pomieszczenia sanitarne z umywalniami, wannami lub natryskami;
.71 przewidziano minimalną liczbę oddzielnych ubikacji:
– na statkach o pojemności brutto mniejszej niż 800 – 3 ubikacje;
– na statkach o pojemności brutto 800 lub większej ale mniejszej niż 3000 –
4 ubikacje;
– na statkach o pojemności brutto 3000 i większej – 6 ubikacji;
.72 na statkach, gdzie radiooficerowie lub radiooperatorzy mają pomieszczenie
odosobnione, przewidziano urządzenia sanitarne blisko tych pomieszczeń
lub przyległe do nich;
.73 dla członków załogi zamieszkujących pokoje nie mające własnych pomieszczeń sanitarnych przewidziano urządzenia sanitarne w ilości co najmniej:
– 1 wanna lub natrysk na 8 osób;
– 1 ustęp na 8 osób;
– 1 umywalka na 6 osób;
.74 jeżeli przy całkowitej liczbie członków załogi przekraczającej 100 osób
i na statkach pasażerskich normalnie odbywających podróże nie dłuższe
niż 4-godzinne zamontowano mniejszą liczbę wymaganych urządzeń sanitarnych, to nastąpiło to za zezwoleniem Administracji;
.75 woda słodka zimna i ciepła lub urządzenia do podgrzewania wody są dostępne we wszystkich wspólnych łazienkach;
.76 wanny i umywalki są dostatecznych rozmiarów i są wykonane z uznanego
materiału o gładkiej powierzchni, niepodatnego na pękanie, odpryskiwanie
i korozję;
.77 wietrzenie każdego ustępu odbywa się poprzez bezpośredni dostęp świeżego powietrza z zewnątrz, z wykluczeniem pośredniego połączenia ustępu
z otwartym powietrzem poprzez pomieszczenie mieszkalne;
.78 każdy ustęp jest uznanego typu i jest zaopatrzony w spłuczkę uruchamiającą
silny prąd wody o stałym działaniu, dający się indywidualnie kontrolować;
.79 rury klozetowe spustowe i odpływowe są dostatecznych rozmiarów i urządzone w taki sposób, że nie stwarzają ryzyka zatkania i nie utrudniają
oczyszczania;
.80 urządzenia sanitarne przeznaczone do użytku przez więcej niż jedną osobę
spełniają następujące wymagania:
– podłogi są wykonane z trwałego uznanego materiału, są łatwe do
utrzymania w czystości i nie wchłaniają wilgoci, są wyposażone w odpowiedni system odpływu wody;
– grodzie są wykonane ze stali lub z innego uznanego materiału i są wodoszczelne co najmniej do wysokości 0,23 m od poziomu podłogi;
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.91

.92
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– pomieszczenia są dostatecznie oświetlone, ogrzane i wentylowane;
– ustępy są umieszczone w dogodnym miejscu w stosunku do sypialni lub
umywalni, ale są od nich oddzielone. Nie ma bezpośredniego dostępu
z ustępów do sypialni ani do korytarza prowadzącego do sypialni; wymaganie to nie dotyczy sytuacji, gdy ustęp znajduje się w pomieszczeniu pomiędzy dwiema sypialniami przeznaczonymi w sumie dla nie
więcej niż 4 osób;
– jeżeli w tym samym przedziale znajduje się kilka ustępów, to są one
osłonięte w sposób zapewniający ich odosobnienie;
w przypadku gdy niemożliwe jest wydzielenie pralni, urządzenia pralnicze
wyposażone w instalacje doprowadzania wody słodkiej ciepłej i zimnej
oraz odprowadzania ścieków można zamontować w umywalni;
urządzenia do suszenia odzieży są umieszczone w pomieszczeniu oddzielonym od jadalni i sypialni, należycie wentylowanym i ogrzewanym oraz
wyposażonym w sznury lub inne urządzenia do rozwieszania odzieży;
jeżeli załoga statku liczy 15 osób lub więcej, a podróż trwa dłużej niż
3 dni, przewidziano oddzielne pomieszczenie szpitalne;
pomieszczenie szpitalne jest łatwo dostępne, a przebywające w nim osoby
mogą być wygodnie rozlokowane i mogą być otoczone należytą opieką
podczas każdego rodzaju pogody;
wejście, koje, oświetlenie, wentylacja i ogrzewanie pomieszczenia szpitalnego oraz jego zaopatrzenie w wodę są tak urządzone, że zapewniają przebywającym w nim osobom wygodę i umożliwiają leczenie;
ustępy są częścią pomieszczenia szpitalnego lub są w bezpośredniej z nim
styczności i są przewidziane do wyłącznego użytku przez osoby w nim
przebywające;
na statku, na którym nie zatrudnia się lekarza, przewidziano apteczkę z lekarstwami uznanego typu, wyposażoną w łatwo zrozumiałą instrukcję;
w miejscu łatwo dostępnym, na zewnątrz sypialni, przewidziano odpowiednie i dostatecznie wentylowane pomieszczenie do wieszania ubrań
nieprzemakalnych;
na każdym statku o pojemności powyżej 3000 znajduje się jedno pomieszczenie biurowe dla działu pokładowego i jedno dla działu maszynowego;
jeżeli statek ma regularnie zawijać do portów na obszarach których występują moskity, pomieszczenia załogi są zabezpieczone przed moskitami poprzez wyposażenie ich w odpowiednie zasłony na świetliki, otwory wentylacyjne i drzwi prowadzące na otwarty pokład;
jeżeli statek ma odbywać podróże w strefie tropikalnej lub do Zatoki Perskiej, to jest wyposażony w płócienne zadaszenie, rozpinane nad pomieszczeniem mieszkalnym lub nad częściami pokładu otwartego służącymi jako miejsce odpoczynku.
Dodatkowe wymagania dotyczące statków zbudowanych po 27 sierpnia
1991 r.:

.93 powierzchnia podłogi każdej sypialni dla marynarzy przypadająca na jedną
osobę wynosi nie mniej niż:
– 3,75 m2 na statkach o pojemności brutto 1000 lub większej, lecz mniejszej niż 3000;
– 4,25 m2 na statkach o pojemności brutto 3000 lub większej, lecz mniejszej niż 10 000;
– 4,75 m2 na statkach o pojemności 10 000 i większej;
.94 powierzchnia w sypialni 2-osobowej przypadająca na każdego marynarza
wynosi nie mniej niż:
– 2,75 m2 na statkach o pojemności brutto 1000 i większej, lecz mniejszej
niż 3000;
– 3,25 m2 na statkach o pojemności brutto 3000 i większej, lecz mniejszej
niż 10 000;
– 3,75 m2 na statkach o pojemności 10 000 i większej;
.95 na statkach pasażerskich powierzchnia sypialni dla marynarzy przypadająca na jedną osobę wynosi nie mniej niż:
– 2,35 m2 na statkach o pojemności brutto 1000 lub większej, lecz mniejszej niż 3000;
– na statkach o pojemności brutto 3000 lub większej:
3,75 m2 w kabinie 1-osobowej;
6,00 m2 w kabinie 2-osobowej;
9,00 m2 w kabinie 3-osobowej;
12,00 m2 w kabinie 4-osobowej;
.96 tę samą sypialnię zamieszkuje najwyżej dwóch marynarzy, z wyjątkiem
statków pasażerskich, których sypialnie dla załogi mogą być czteroosobowe;
.97 podoficerowie dysponują sypialniami 1-osobowymi lub 2-osobowymi;
.98 w pomieszczeniach sypialnych oficerów, którzy nie dysponują oddzielnymi salonami, powierzchnia przypadająca na jednego mieszkańca wynosi
nie mniej niż 6,5 m2 na statkach o pojemności brutto mniejszej niż 3000
i nie mniej niż 7,5 m2 na statkach o pojemności brutto 3000 lub większej;
.99 na statkach innych niż pasażerskie każdy członek załogi dysponuje indywidualną sypialnią, jeżeli ze względu na wymiary, przeznaczenie i urządzenie statku jest to słuszne i wykonalne;
.100 na statkach o pojemności brutto 3000 i większej starszy mechanik i I oficer
dysponują drugim pomieszczeniem przylegającym do ich sypialni, służącym za salon;
.101 wewnętrzne wymiary każdej koi są nie mniejsze niż 1,98 m x 0,80 m;
.102 powierzchnia przypadająca na jedno miejsce siedzące w jadalni oficerów
i marynarzy wynosi nie mniej niż 1 m2;
.103 każda jadalnia jest wyposażona w stoły i uznany sprzęt do siedzenia, stały lub ruchomy, w ilości wystarczającej dla największej dopuszczalnej
liczby członków załogi jednocześnie korzystających z jadalni;
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.104 dla członków załogi pokładowej są dostępne w każdej chwili:
– jedna łatwo dostępna lodówka o pojemności wystarczającej dla liczby
osób korzystających z jednej lub więcej jadalni;
– urządzenie umożliwiające przygotowanie ciepłych napojów;
– urządzenie doprowadzające świeżą wodę;
.105 oficerowie i załoga mają do dyspozycji pomieszczenia do odpoczynku,
wygodnie usytuowane i odpowiednio wyposażone. Pomieszczenia do odpoczynku są wyposażone w biblioteczkę i urządzenia umożliwiające czytanie, pisanie oraz, w miarę możliwości, w gry towarzyskie;
.106 na statku o pojemności 8000 i większej przewidziano palarnię lub bibliotekę, w której można wyświetlać filmy lub oglądać telewizję oraz są pomieszczenia do majsterkowania i gier;
.107 w miejscu dostępnym dla oficerów i marynarzy zamieszkujących pokoje
nie mające własnych pomieszczeń sanitarnych przewidziano następujące
urządzenia sanitarne: minimum 1 ubikacja i 1 wanna lub natrysk na każde
6 osób lub mniej;
.108 jeżeli na statku mają być zatrudnione kobiety, przewidziano dla nich oddzielne pomieszczenia sanitarne;
.109 na statkach o pojemności brutto 5000 lub większej, lecz nie większej niż
15 000, jest przynajmniej 5 indywidualnych sypialni dla oficerów, wyposażonych w przyległe osobiste łazienki, wyposażone w ubikację spłukiwaną
wodą, wannę i natrysk oraz umywalkę z bieżącą wodą słodką ciepłą i zimną;
.110 na statkach o pojemności brutto 10 000 lub większej, lecz mniejszej niż
15 000, sypialnie wszystkich oficerów posiadają podobnie wyposażone
łazienki osobiste lub wspólne dla przylegających do nich pomieszczeń;
.111 na statkach o pojemności 15 000 lub większej indywidualne sypialnie dla
oficerów mają przyległe osobiste łazienki, wyposażone w ubikację spłukiwaną wodą, wannę i natrysk lub natrysk i umywalkę z bieżącą wodą
słodką, ciepłą i zimną, która może być umieszczona w sypialni;
.112 na statkach o pojemności 25 000 lub większej, nie będących statkami pasażerskimi, jest przewidziana co najmniej jedna łazienka dla każdych
dwóch marynarzy (łącząca dwie kabiny albo usytuowana naprzeciwko
wejść do dwóch przyległych sypialni), wyposażona w ubikację spłukiwaną wodą, wannę i natrysk lub natrysk i umywalkę z bieżącą słodką wodą,
zimną i ciepłą;
.113 na statkach o pojemności brutto 5000 lub większej, nie będących statkami
pasażerskimi, każda sypialnia przeznaczona dla oficerów lub dla marynarzy jest wyposażona w umywalkę z bieżącą wodą słodką, ciepłą i zimną,
z wyjątkiem przypadków, gdy taka umywalka jest ustawiona w łazience
wyposażonej zgodnie z postanowieniami podpunktów .109, .110, .111
i .112 niniejszego podrozdziału;
.114 na statku są urządzone dla oficerów i marynarzy miejsca do prania, suszenia, prasowania odzieży w liczbie odpowiedniej do liczby załogi i okresu
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normalnego trwania podróży. Urządzenia te są zlokalizowane w miejscach
dogodnych dla ich użytkowników. Do urządzeń tych zalicza się:
– pralki;
– suszarki do odzieży lub pomieszczenia do suszenia odpowiednio ogrzewane i wentylowane;
– żelazka i deski do prasowania lub inne odpowiednie urządzenia;
.115 na statkach o pojemności 1600 lub większej są przewidziane:
– oddzielne toalety wyposażone w ubikację spłukiwaną wodą i umywalkę z bieżącą wodą słodką, ciepłą i zimną, łatwo dostępne z mostka
nawigacyjnego i przeznaczone głównie dla pełniących tam wachtę;
– ubikacja spłukiwana wodą i umywalka z bieżącą wodą słodką, ciepłą
i zimną, łatwo dostępne z pomieszczenia maszynowni, jeżeli nie ma
takich urządzeń w pobliżu centralnego stanowiska manewrowego;
.116 na statkach o pojemności 1600 lub większej – z wyjątkiem tych, na których dla całej załogi maszynowni urządzono indywidualne sypialnie i łazienki do użytku osobistego lub wspólnego – są przewidziane szatnie,
które:
– mieszczą się na zewnątrz maszynowni, lecz są z niej łatwo dostępne;
– są wyposażone w indywidualne szafki oraz wanny i natryski lub natryski i umywalki z bieżącą wodą słodką, ciepłą i zimną;
.117 we wszystkich pomieszczeniach załogi, w których konieczne jest swobodne
poruszanie się, wysokość wolnej przestrzeni wynosi nie mniej niż 1,98 m.
19.1.4
.1
20

20.1

Zakończenie przeglądu wstępnego pomieszczeń załogi i ich wyposażenia:
jeżeli przegląd zakończył się wynikiem pozytywnym, wystawiony zostaje
Certyfikat zgodności.

PRZEGLĄDY ZWIĄZANE Z KSIĄŻKĄ URZĄDZEŃ
DŹWIGNICOWYCH (wg Konwencji ILO Nr 152 i Przepisów nadzoru
konwencyjnego statków morskich, Część VI – Urządzenia dźwignicowe)
Przegląd wstępny

20.1.1 Przegląd dokumentacji technicznej związanej z instalacją urządzeń dźwignicowych na statku obejmuje:
.1 sprawdzenie planu ogólnego statku, przedstawiającego rozmieszczenie
urządzeń dźwignicowych z podaniem ich specyfikacji i zakresu pracy;
.2 sprawdzenie rysunków szczegółowych mocowania urządzeń dźwignicowych na pokładzie;
.3 sprawdzenie rysunków zamocowania podróżnego bomów i wysięgników
żurawi;
.4 sprawdzenie certyfikatów urządzeń dźwignicowych i certyfikatów osprzętu;
.5 próby po zamontowaniu urządzeń dźwignicowych na statku.
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20.1.2 Przegląd urządzeń dźwignicowych po zamontowaniu na statku obejmuje:
.1 sprawdzenie, czy konstrukcja nośna urządzenia dźwignicowego nie wykazuje żadnych uszkodzeń ani trwałych odkształceń;
.2 sprawdzenie, czy mechanizmy są odpowiednio zamocowane i nie noszą
śladów żadnych uszkodzeń;
.3 sprawdzenie, czy liny nie wykazują usterek, takich jak pęknięte druty,
spłaszczenia lub zerwane splotki;
.4 sprawdzenie, czy krążki linowe mają odpowiednie zabezpieczenia przed
wypadnięciem liny z rowka krążka;
.5 próby ruchowe bez obciążenia i z przeciążeniem w celu potwierdzenia, że:
– mechanizmy pracują bez drgań i hałasu;
– napędzane części konstrukcyjne urządzenia poruszają się płynnie, bez
drgań i zakleszczeń;
– hamulec mechanizmu podnoszenia zatrzymuje obciążenie płynnie, bez
szarpnięć i utrzymuje podnoszone obciążenie;
– hamulec zmiany wysięgu zatrzymuje wysięgnik bez szarpnięć i utrzymuje go w każdym położeniu;
– hamulec obrotu zatrzymuje obrotową część urządzenia płynnie, bez
szarpnięć;
– liny przewijają się przez krążki bez tendencji do wypadania z rowka
i dobrze układają się na bębnie;
.6 oględziny urządzenia po przeprowadzonych próbach, które powinny potwierdzić, że:
– konstrukcja nośna urządzenia nie uległa żadnym defektom ani trwałemu
odkształceniu;
– mechanizmy nie uległy uszkodzeniom i działają poprawnie.
20.1.3 Zakończenie przeglądu wstępnego urządzeń dźwignicowych na statku:
.1 jeżeli przegląd zakończył się wynikiem pozytywnym, wystawione zostaje
Zaświadczenie próby i szczegółowego badania urządzeń dźwignicowych
oraz Książka urządzeń dźwignicowych statku.
20.2

Przegląd roczny

20.2.1 Przegląd roczny dokumentów obejmuje:
.1 sprawdzenie zapisów w Książce urządzeń dźwignicowych i dat ważności
związanych z nią następujących certyfikatów:
– Zaświadczenia próby i szczegółowego badania urządzeń dźwignicowych;
– Zaświadczenia próby i szczegółowego badania żurawi bomowych użytych do pracy sprzężonej (jeśli ma zastosowanie);
– Zaświadczenia próby i badania osprzętu zdejmowalnego oraz osprzętu
do podwieszania ładunku;
– Zaświadczenia próby i szczegółowego badania liny stalowej.
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20.2.2 Przegląd roczny urządzeń dźwignicowych zamontowanych na statku
obejmuje:
.1 szczegółowe oględziny konstrukcji nośnej w celu sprawdzenia, czy nie
wystąpiły jej trwałe uszkodzenia;
.2 demontaż i pomiary połączeń przegubowych, jeżeli zachodzi taka potrzeba, w celu sprawdzenia, czy nie zostały przekroczone dopuszczalne luzy
i czy nie należy wymienić sworzni;
.3 oględziny szczegółowe elementów nośnych, takich jak szakle, haki, krętliki itp., w celu sprawdzenia, czy stan ich zużycia nie przekroczył dopuszczalnych wartości;
.4 szczegółowe oględziny lin nośnych w celu potwierdzenia ich dobrego stanu technicznego;
.5 próby ruchowe mechanizmów bez obciążenia w celu sprawdzenia poprawności ich działania;
.6 sprawdzenie poprawności działania urządzeń bezpieczeństwa.
20.2.3 Zakończenie przeglądu rocznego urządzeń dźwignicowych na statku:
.1 jeżeli przegląd zakończył się wynikiem pozytywnym, dokonuje się odpowiednich zapisów w Książce urządzeń dźwignicowych statku;
.2 jeżeli wynik przeglądu jest niezadowalający, obowiązuje postępowanie
określone w 1.4.8 z Części I – Zasady nadzoru.
20.3

Przegląd odnowieniowy

20.3.1 Przegląd dokumentów obejmuje:
.1 sprawdzenie zapisów w Książce urządzeń dźwignicowych i ważności związanych z nią następujących certyfikatów:
– Zaświadczenia próby i szczegółowego badania urządzeń dźwignicowych;
– Zaświadczenia próby i szczegółowego badania żurawi bomowych użytych do pracy sprzężonej (jeśli ma zastosowanie);
– Zaświadczenia próby i badania osprzętu zdejmowalnego oraz osprzętu
do podwieszania ładunku;
– Zaświadczenia próby i szczegółowego badania liny stalowej.
20.3.2 Przegląd odnowieniowy urządzeń dźwignicowych zamontowanych na
statku obejmuje:
.1 oględziny szczegółowe konstrukcji nośnej w celu sprawdzenia, czy nie
uległa ona odkształceniu trwałemu i czy nie wystąpiły pęknięcia lub inne
uszkodzenia, np. wskutek korozji;
.2 oględziny szczegółowe mechanizmów w celu sprawdzenia, czy nie wystąpiły w nich uszkodzenia;
.3 próby ruchowe mechanizmów bez obciążenia w celu sprawdzenia, czy mechanizmy działają sprawnie, ich praca jest spokojna, nie występują wibracje, a hamulce działają poprawnie;
273

.4
.5
.6

próby działania wszelkich łączników bezpieczeństwa;
próby obciążeniowe w celu sprawdzenia, czy konstrukcja nośna i mechanizmy są bezpieczne w użyciu, hamulce działają skutecznie, w sposób płynny i bez szarpnięć oraz czy pewnie utrzymują podnoszone obciążenie;
oględziny szczegółowe konstrukcji nośnej po próbach w celu sprawdzenia,
czy nie wystąpiły uszkodzenia lub trwałe odkształcenia konstrukcji nośnej.

20.3.3 Zakończenie przeglądu odnowieniowego urządzeń dźwignicowych na
statku:
.1 jeżeli przegląd zakończył się wynikiem pozytywnym, wystawione zostaje
Zaświadczenie próby i szczegółowego badania urządzeń dźwignicowych
oraz dokonuje się odpowiednich zapisów w Książce urządzeń dźwignicowych statku.
21

21.1

PRZEGLĄDY ZWIĄZANE Z DOKUMENTAMI URZĄDZEŃ
POŁOWOWYCH (wg Przepisów nadzoru konwencyjnego statków morskich,
Część VII – Urządzenia połowowe)
Przegląd wstępny

21.1.1 Przegląd dokumentacji technicznej związanej z zamontowaniem urządzeń i osprzętu połowowego na statku obejmuje:
.1 sprawdzenie rysunku zestawieniowego rozmieszczenia urządzeń połowowych
statku wraz z ich specyfikacją oraz określeniem parametrów roboczych;
.2 sprawdzenie rysunków zestawieniowych poszczególnych urządzeń ze specyfikacją ich wciągarek, konstrukcji nośnej, osprzętu i lin;
.3 sprawdzenie rysunków konstrukcji nośnej i elementów zamocowania
osprzętu;
.4 sprawdzenie programu prób.
21.1.2 Przegląd urządzeń i osprzętu połowowego po zamontowaniu na statku
obejmuje:
.1 sprawdzenie, czy wciągarki trałowe zostały zamontowane na fundamentach zgodnie z dokumentacją techniczną zatwierdzoną przez PRS;
.2 oględziny wciągarek trałowych w celu sprawdzenia, czy nie wykazują żadnych uszkodzeń zewnętrznych;
.3 sprawdzenie, czy wciągarki włoka zostały zamontowane na fundamentach
zgodnie z dokumentacją techniczną zatwierdzoną przez PRS;
.4 oględziny wciągarek włoka w celu sprawdzenia, czy nie wykazują żadnych
uszkodzeń zewnętrznych;
.5 sprawdzenie, czy wszystkie bloki na bramownicy oraz na pokładzie lub
belkach bądź na kolumnach mają dopuszczalne obciążenie robocze (SWL)
zgodne z dokumentacją instalacyjną oraz czy są zamontowane w miejscach
i w sposób podany w dokumentacji zatwierdzonej przez PRS;
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.6
.7

.8

.9

oględziny bramownicy oraz wszystkich wsporników i kolumny trałowej
w celu sprawdzenia, czy są one w stanie zadowalającym i czy nie uległy
żadnym odkształceniom trwałym;
próby ruchowe wciągarek włoka i wciągarek trałowych w celu sprawdzenia, czy wciągarki są prawidłowo zamontowane i pracują spokojnie, bez
hałasu i drgań, czy liny nawijają się prawidłowo na bębnie, czy wszystkie
urządzenia bezpieczeństwa działają prawidłowo;
próby z przeciążeniem wciągarek połowowych w celu sprawdzenia, czy
pracują one bez drgań, czy ich zamocowanie do fundamentów, jak również
miejsca zainstalowania są odpowiednio sztywne, czy hamulce zatrzymują
obciążenie płynnie, bez szarpnięć i drgań, czy liny pod obciążeniem przewijają się przez krążki prawidłowo i układają się prawidłowo na bębnie;
szczegółowe oględziny całego urządzenia połowowego po przeprowadzonych próbach w celu sprawdzenia czy żadne elementy nośne nie uległy
trwałemu odkształceniu, a wszystkie wciągarki i ich hamulce działają poprawnie, czy bramownice do podnoszenia włoka oraz kolumny trałowe nie
wykazują uszkodzeń ani trwałych odkształceń i są w stanie zapewniającym
ich bezpieczną eksploatację.

21.1.3 Zakończenie przeglądu wstępnego:
.1 jeżeli przegląd zakończył się wynikiem pozytywnym, wydane zostaje Zaświadczenie próby i badania urządzeń połowowych oraz Karta nadzoru
urządzeń połowowych i dokonuje się w niej odpowiednich zapisów.
21.2

Przegląd roczny

21.2.1
.1
.2
.3
.4

Przegląd dokumentów, które powinny znajdować się na statku, obejmuje:
Kartę nadzoru urządzeń połowowych;
Zaświadczenie próby i badania urządzeń połowowych;
Zaświadczenie próby i badania osprzętu;
Metrykę liny stalowej.

21.2.2 Przegląd roczny urządzeń i osprzętu połowowego obejmuje:
.1 szczegółowe oględziny, uzupełnione w miarę potrzeby pomiarami, elementów konstrukcji nośnej urządzeń połowowych, takich jak brama do
podciągania włoka, kolumny trałowe, fundamenty wciągarek, zamocowania dla bloków itp., w celu sprawdzenia, czy konstrukcja nośna nie wykazuje uszkodzeń lub trwałych odkształceń, a zużycie elementów obrotowych i ubytki korozyjne nie przekroczyły dopuszczalnej wielkości;
.2 szczegółowe oględziny lin trałowych i lin wciągarek włoka w celu sprawdzenia, czy ich zużycie nie przekroczyło wielkości dopuszczalnych oraz
czy nie nastąpiło spłaszczenie liny, zerwanie splotki lub starcie się drutów
zewnętrznych;
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.3
.4

oględziny i próby ruchowe wciągarek połowowych w celu sprawdzenia,
czy wciągarki są w stanie technicznym zadowalającym, hamulce działają
sprawnie, a mechanizmy pracują bez drgań;
sprawdzenie poprawności działania urządzeń bezpieczeństwa zastosowanych w urządzeniu połowowym, takich jak urządzenie zabezpieczające
przed przekroczeniem maksymalnego obciążenia roboczego, wskaźnik
długości wypuszczanej liny, wskaźnik uciągu w linie trałowej, wyłączniki
krańcowe i blokady.

21.2.3 Zakończenie przeglądu rocznego urządzeń połowowych:
.1 jeżeli przegląd zakończył się wynikiem pozytywnym, dokonuje się odpowiednich wpisów w Karcie nadzoru urządzeń połowowych;
.2 jeżeli wynik przeglądu jest niezadowalający, obowiązuje postępowanie
określone w 1.4.8 z Części I – Zasady nadzoru.
21.3

Przegląd odnowieniowy

21.3.1
.1
.2
.3
.4

Przegląd dokumentów, które powinny znajdować się na statku, obejmuje:
Kartę nadzoru urządzeń połowowych;
Zaświadczenie próby i badania urządzeń połowowych;
Zaświadczenie próby i badania osprzętu;
Metrykę liny stalowej.

21.3.2 Przegląd odnowieniowy urządzeń i osprzętu połowowego obejmuje:
.1 szczegółowe oględziny wciągarek połowowych i ich fundamentów, bramownicy do podciągania włoka, kolumn trałowych i osprzętu w celu
sprawdzenia, czy wciągarki nie uległy uszkodzeniu, konstrukcja bramownic i kolumn oraz konstrukcja do mocowania osprzętu nie uległy trwałym
odkształceniom lub pęknięciom, a ubytki korozyjne nie przekraczają dopuszczalnych wielkości;
.2 szczegółowe oględziny lin trałowych i lin wciągarek włoka w celu sprawdzenia, czy ich zużycie nie przekroczyło dopuszczalnego stopnia oraz czy
nie nastąpiło spłaszczenie liny, zerwanie splotki lub nadmierne starcie się
drutów zewnętrznych;
.3 oględziny i próby ruchowe wciągarek połowowych w celu sprawdzenia,
czy są one w zadowalającym stanie technicznym, mechanizmy pracują
spokojnie, bez drgań oraz czy hamulce działają sprawnie;
.4 sprawdzenie sprawności i poprawności działania urządzeń bezpieczeństwa.
21.3.3 Zakończenie przeglądu:
.1 jeżeli przegląd zakończył się wynikiem pozytywnym, dokonuje się odpowiednich wpisów w Karcie nadzoru urządzeń połowowych.
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22

22.1

PRZEGLĄDY ZWIĄZANE Z MIĘDZYNARODOWYM
ŚWIADECTWEM O ZAPOBIEGANIU ZANIECZYSZCZANIU
POWIETRZA ORAZ KODEKSEM TECHNICZNYM NOx
(wg rez. MEPC.180(59))
Przegląd wstępny

22.1.1 Przegląd dokumentacji technicznej dotyczącej zapobiegania zanieczyszczaniu powietrza obejmuje:
.1 sprawdzenie systemów zawierających substancje zubożające warstwę ozonową (MARPOL, Załącznik VI, praw. 12);
.2 sprawdzenie systemów kontroli emisji NOx , jeśli są zainstalowane (MARPOL, Załącznik VI, praw. 13);
.3 sprawdzenie systemów kontroli emisji SOx oraz zanieczyszczeń stałych,
jeśli są zainstalowane (MARPOL, Załącznik VI, praw. 14);
.4 sprawdzenie systemu gromadzenia oparów, jeśli jest zainstalowany (MARPOL, Załącznik VI, praw. 15 i MSC/Circ.585);
.5 sprawdzenie spalarki okrętowej, jeśli jest zainstalowana (MARPOL, Załącznik VI, praw. 16).
22.1.2

Przegląd związany z zapobieganiem zanieczyszczaniu powietrza obejmuje:

22.1.2.1
Substancje zubożające warstwę ozonową (MARPOL, Załącznik VI,
praw. 12):
.1 sprawdzenie prawidłowego montażu i działania systemów zawierających
substancje zubożające warstwę ozonową, jeśli są zainstalowane;
.2 sprawdzenie, że po 19 maja 2005 nie zamontowano żadnych instalacji ani
urządzeń zawierających substancje zubożające warstwę ozonową inne niż
hydrochlorofluorowęglowodory (MARPOL, Załącznik VI, praw. 12.3.1);
.3 sprawdzenie, że żadne instalacje ani urządzenia zawierające hydrochlorofluorowęglowodory (HCFC) nie zostały zainstalowane po 1 stycznia 2020 roku
(MARPOL, Załącznik VI, praw. 12.3.2).
22.1.2.2
Emisje tlenków azotu z okrętowych silników wysokoprężnych (MARPOL
Załącznik VI, praw. 13):
22.1.2.2.1
Sprawdzenie, że wszystkie silniki, które podlegają certyfikacji, zostały zainstalowane i poddane procedurze wstępnej certyfikacji zgodnie z wymaganiami podanymi w podrozdziale 2.2 Kodeksu technicznego NOx dla osiągnięcia
wymaganego poziomu zgodnie z zatwierdzonym roboczym cyklem prób.
.1 Jeżeli stosowana jest metoda kontroli parametrów silnika:
– przegląd weryfikacyjny silnika na statku zgodnie z wymaganiami podrozdziału 6.2 Kodeksu technicznego NOx.
.2 Jeżeli stosowana jest metoda uproszczonego pomiaru:
– przegląd weryfikacyjny silnika na statku zgodnie z wymaganiami podrozdziału 6.3 Kodeksu technicznego NOx.
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.3 Jeżeli stosowana jest metoda bezpośredniego pomiaru i kontroli (tylko dla
statków istniejących):
– przegląd weryfikacyjny silnika na statku zgodnie z wymaganiami podrozdziału 6.4 Kodeksu technicznego NOx.
.4 Dla okrętowych silników wysokoprężnych o mocy większej niż 5000 kW
i pojemności cylindra 90 litrów lub powyżej, zainstalowanych na statku
zbudowanym pomiędzy 1 stycznia 1990 roku a 31 grudnia 1999 r., sprawdzenie:
– czy uznana metoda jest dostępna;
– czy uznana metoda nie jest jeszcze dostępna na rynku, lub
– że uznana metoda została zastosowana i, w tym przypadku, na statku
znajduje się Kartoteka uznanej metody,
oraz zastosowanie procedury sprawdzania określonej w Kartotece uznanej
metody.
22.1.2.3
Tlenki siarki i zanieczyszczenia stałe (MARPOL, Załącznik VI, praw. 14):
.1 Sprawdzenie, jeśli jest to uzasadnione:
– zastosowania poprawnych rozwiązań dla stosowania paliw zgodnych
z wymaganiami; lub
– poprawności montażu i działania urządzeń do zmiany paliwa, zastosowanych w przypadku, gdy zbiorniki przeznaczone są do przechowywania różnych gatunków paliwa; lub
– poprawności montażu i działania systemu oczyszczania spalin lub innych technologicznych metod (Załącznik VI, praw. 4).
22.1.2.4
Lotne związki organiczne (MARPOL, Załącznik VI, praw. 15), jeśli ma
to zastosowanie:
.1 sprawdzenie poprawności montażu rurociągów systemu gromadzenia oparów;
.2 sprawdzenie poprawności montażu i działania urządzeń przeznaczonych
do zapobiegania gromadzeniu się skroplin oparów, takich jak ścieki kondensatu w dolnych zakończeniach rurociągów;
.3 sprawdzenie poprawności montażu i działania zaworów odcinających na
kolektorach rurociągów oparów;
.4 sprawdzenie, że zakończenie każdego rurociągu jest właściwie oznakowane jako rurociąg gromadzenia oparów;
.5 sprawdzenie, że kołnierze rurociągów gromadzenia oparów wykonane są
zgodnie z wytycznymi IMO oraz normami przemysłowymi.
22.1.2.5
Spalarki okrętowe (zainstalowane 1 stycznia 2000 r. lub po tej dacie)
(MARPOL, Załącznik VI, praw. 16):
.1 sprawdzenie prawidłowego montażu i działania każdej spalarki;
.2 sprawdzenie, że nazwa producenta, model lub typ spalarki oraz jej wydajność w jednostkach ciepła na godzinę są trwale oznaczone na spalarce.
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22.1.3
Przegląd świadectw i innych dokumentów związanych z zapobieganiem
zanieczyszczaniu powietrza, które powinny znajdować się na statku, obejmuje:
.1 postępowanie zgodnie z wymaganiami punktu 22.2.2.2, tam gdzie mają zastosowanie, oprócz punktu 22.2.2.2.14.
22.1.4
Zakończenie przeglądu wstępnego związanego z zapobieganiem zanieczyszczaniu powietrza:
.1 jeżeli przegląd zakończył się wynikiem pozytywnym, wystawione zostaje
Międzynarodowe świadectwo o zapobieganiu zanieczyszczaniu powietrza.
22.2

Przegląd roczny

22.2.1
Sprawdzenie aktualnych certyfikatów i innych dokumentów związanych
z zapobieganiem zanieczyszczaniu powietrza:
.1 sprawdzenie ważności odpowiednich certyfikatów: Certyfikatu bezpieczeństwa wyposażenia statku towarowego, Certyfikatu bezpieczeństwa radiowego statku towarowego oraz Certyfikatu bezpieczeństwa konstrukcji statku
towarowego lub Certyfikatu bezpieczeństwa statku towarowego;
.2 sprawdzenie, jeśli ma to zastosowanie, ważności Świadectwa zarządzania
bezpieczeństwem (SMC) oraz że kopia Dokumentu zgodności (DOC) znajduje się na statku;
.3 sprawdzenie ważności Międzynarodowego świadectwa ochrony statku;
.4 sprawdzenie ważności Międzynarodowego świadectwa wolnej burty lub
Międzynarodowego świadectwa zwolnienia od wymagań wolnej burty;
.5 sprawdzenie ważności Międzynarodowego świadectwa o zapobieganiu zanieczyszczaniu olejami;
.6 sprawdzenie Świadectwa klasy, jeśli statek jest klasyfikowany przez instytucję klasyfikacyjną;
.7 sprawdzenie, jeśli to ma zastosowanie, Międzynarodowego świadectwa
zdolności do przewozu niebezpiecznych chemikaliów luzem lub Świadectwa zdolności do przewozu niebezpiecznych chemikaliów luzem;
.8 sprawdzenie czy stan załogi statku jest zgodny z dokumentem minimalnej bezpiecznej obsady osobowej statku (SOLAS 74/88/2000, rozdz. V, praw. 14.2);
.9 sprawdzenie czy kapitan, oficerowie i pozostała załoga posiadają dyplomy
i świadectwa wymagane przez Konwencję STCW;
.10 sprawdzenie czy zainstalowano nowe wyposażenie, a jeśli tak – sprawdzenie czy zostało ono uprzednio uznane i czy zapisy o wszelkich zmianach znajdują się w odpowiednim certyfikacie;
.11 potwierdzenie dostępności Międzynarodowego świadectwa systemu przeciwporostowego (AFS 2001, Załącznik 4, praw. 2), jeśli ma zastosowanie.
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22.2.2
Przegląd roczny związany z zapobieganiem zanieczyszczaniu powietrza
obejmuje:
22.2.2.1
Ogólnie:
.1 sprawdzenie, że nie dokonano żadnych zmian ani nie zamontowano żadnych urządzeń, które wpływają na ważność świadectwa.
22.2.2.2
Dokumentacja:
.1 sprawdzenie, że na statku znajduje się Książka zapisów o substancjach zubożających warstwę ozonową, jeśli ma to zastosowanie (MARPOL, Załącznik VI, praw. 12.6);
.2 sprawdzenie, że na statku znajduje się Międzynarodowe świadectwo
o zapobieganiu zanieczyszczaniu powietrza przez silnik (EIAPP) dla każdego
okrętowego silnika wysokoprężnego, który podlega certyfikacji, zgodnie
z wymaganiami rozdziału 2.1 Kodeksu technicznego NOx;
.3 sprawdzenie, że na statku znajduje się zatwierdzona Kartoteka techniczna
dla każdego okrętowego silnika wysokoprężnego, który podlega certyfikacji;
.4 sprawdzenie, że na statku znajduje się Książka zapisów parametrów silnika
dla każdego okrętowego silnika wysokoprężnego, dla którego wymagana
jest certyfikacja, w przypadku gdy jako procedura sprawdzania emisji NOx
stosowana jest metoda kontroli parametrów silnika (Kodeks techniczny
NOx, punkt 6.2.3);
.5 sprawdzenie, że na statku znajduje się zatwierdzony Statkowy podręcznik
kontroli dla każdego okrętowego silnika wysokoprężnego, dla którego
wymagana jest certyfikacja, w przypadku gdy jako procedura sprawdzania
emisji NOx stosowana jest metoda pomiaru bezpośredniego i kontroli (Kodeks techniczny NOx, punkt 6.4.17.1);
.6 sprawdzenie, że na statku znajdują się pisemne procedury zmiany używanego paliwa, tam gdzie ma to zastosowanie;
.7 sprawdzenie, tam gdzie ma to zastosowanie, że na statku znajdują się zapisy dotyczące zmiany używanego paliwa i że zapisy te są dokonywane
w dzienniku określonym przez Administrację (MARPOL, Załącznik VI,
praw. 14.6) 1 ;
.8 sprawdzenie, że dla każdego systemu oczyszczania gazów spalinowych
z tlenków siarki (EGCS-SOX) na statku znajduje się albo Świadectwo
zgodności z ECA (ECC), albo Statkowy podręcznik kontroli (OMM),
w zależności co jest wymagane, oraz w obydwu przypadkach Plan zgodności z ECA (ECP) (MARPOL, Załącznik VI, praw. 14) lub zatwierdzona
dokumentacja odnosząca się do innych technologicznych środków mających na celu osiągnięcie spełnienia wymagań przepisów;
1

Jeżeli nie jest to określone przez Administrację, informacje te mogą być zapisane w Dzienniku
maszynowym, Dzienniku pokładowym, Dzienniku kapitańskim, Książce zapisów olejowych lub oddzielnej książce przeznaczonej wyłącznie do tego celu.
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.9 sprawdzenie, że na statku znajduje się Plan postępowania z lotnymi związkami organicznymi (VOC Management Plan), jeśli jest to wymagane
(MARPOL, Załącznik VI, praw. 15.6);
.10 sprawdzenie, że na statku znajduje się procedura przesyłu dla systemu
gromadzenia lotnych związków organicznych, jeśli jest to wymagane;
.11 sprawdzenie, że dla każdej spalarki na statku znajduje się Świadectwo
uznania typu według wzoru IMO, jeśli jest to wymagane (MARPOL,
Załącznik VI, praw. 16.6.1);
.12 sprawdzenie, że na statku znajduje się instrukcja obsługi dla każdej spalarki, jeśli jest to wymagane (MARPOL, Załącznik VI, praw. 16.7);
.13 sprawdzenie, że na statku znajdują się zapisy dokumentujące szkolenie
załogi w obsłudze każdej spalarki, jeśli jest to wymagane;
.14 sprawdzenie, że na statku znajdują się wymagane dokumenty dostawy
paliwa oraz że wymagane próbki paliwa przechowywane są pod nadzorem (MARPOL, Załącznik VI, praw. 18) lub na statku znajduje się inna
odpowiednia dokumentacja.
22.2.2.3
Systemy zawierające substancje zubożające warstwę ozonową, jeśli są
zainstalowane:
.1 sprawdzenie, że po 19 maja 2005 nie zamontowano żadnych nowych instalacji ani urządzeń zawierających substancje zubożające warstwę ozonową,
oprócz tych wymienionych w punkcie 22.2.2.3.2 (MARPOL, Załącznik VI,
praw. 12.3.1);
.2 sprawdzenie, że instalacje zawierające hydrochlorofluorowęglowodory
(HCFC) nie zostały zainstalowane po 1 stycznia 2020 roku (MARPOL, Załącznik VI, praw. 12.3.2);
.3 oględziny zewnętrzne każdej instalacji i urządzenia, tak dalece jak to możliwe, dla potwierdzenia właściwej obsługi technicznej oraz braku wycieku
substancji zubożających warstwę ozonową;
.4 potwierdzenie na podstawie dokumentacji, że nie nastąpiła rozmyślna emisja substancji zubożających warstwę ozonową.
22.2.2.4
Emisja tlenków azotu z każdego okrętowego silnika wysokoprężnego:
.1 sprawdzenie, że każdy okrętowy silnik wysokoprężny był eksploatowany
zgodnie z odpowiednimi dla niego limitami emisji NOx;
.2 sprawdzenie, że żaden okrętowy silnik wysokoprężny nie został poddany
znacznej przebudowie w ostatnim okresie czasu;
.3 jeżeli stosowana jest metoda kontroli parametrów silnika:
– przegląd dokumentacji silnika zawartej w Kartotece technicznej oraz
Książki zapisów parametrów silnika w celu sprawdzenia, na tyle na ile
jest to możliwe, parametrów znamionowych silnika, obciążeń i ograniczeń określonych w Kartotece technicznej;
– potwierdzenie, że od poprzedniego przeglądu silnik nie został poddany
żadnym modyfikacjom lub regulacjom nastaw wykraczającym poza
możliwości i zakresy dozwolone w Kartotece technicznej;
– przeprowadzenie przeglądu opisanego w Kartotece technicznej;
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.4 jeżeli stosowana jest metoda uproszczonego pomiaru:
– przegląd dokumentacji silnika zawartej w Kartotece technicznej;
– sprawdzenie, że procedura pomiarów jest możliwa do zaakceptowania
przez Administrację;
– sprawdzenie, że analizatory, czujniki osiągów silnika, wyposażenie mierzące warunki otoczenia, gazy wzorcowe oraz inne wyposażenie pomiarowe są właściwego typu i są wzorcowane zgodnie z Kodeksem technicznym NOx;
– sprawdzenie, że stosowany jest właściwy cykl próby, określony w Kartotece technicznej silnika, do przeprowadzenia pomiarów sprawdzających na statku;
– upewnienie się, że podczas próby silnika pobrana została próbka paliwa i przekazana do analizy;
– obecność przy próbie i potwierdzenie, że kopia sprawozdania z próby
została przedstawiona do zatwierdzenia po zakończeniu próby;
.5 jeżeli stosowana jest metoda bezpośredniego pomiaru i kontroli:
– przegląd Kartoteki technicznej oraz Statkowego podręcznika kontroli
w celu sprawdzenia, że urządzenia są zatwierdzone;
– sprawdzenie procedur dla metody bezpośredniego pomiaru i monitoringu i przeprowadzenie próby zgodnie z danymi zawartymi w zatwierdzonym Statkowym podręczniku kontroli (Kodeks Techniczny
NOx, p. 6.4.16.1);
– dla okrętowych silników wysokoprężnych o mocy większej niż 5000 kW
i pojemności cylindra 90 litrów lub powyżej, zainstalowanych na statku
zbudowanym pomiędzy 1 stycznia 1990 r. a 31 grudnia 1999 r., sprawdzenie:
– czy uznana metoda jest dostępna;
– czy uznana metoda nie jest jeszcze dostępna na rynku, lub
– że uznana metoda została zastosowana i, w tym przypadku, na
statku znajduje się Kartoteka uznanej metody,
oraz zastosowanie procedury sprawdzania określonej w Kartotece
uznanej metody.
22.2.2.5

Tlenki siarki i zanieczyszczenia stałe:

Sprawdzenie, jeśli ma to zastosowanie:
.1 że zastosowane są poprawne rozwiązania dla stosowania paliw zgodnych
z wymaganiami; lub
.2 poprawności montażu i działania urządzeń do zmiany paliwa, zastosowanych w przypadku gdy zbiorniki przeznaczone są do przechowywania różnych gatunków paliwa, włączając w to sprawdzenie zapisów dotyczących
zmiany na i z paliwa o niskiej zawartości siarki podczas przechodzenia przez
obszar kontroli emisji ustanowiony dla SOx i zanieczyszczeń stałych; lub
.3 poprawności montażu i działania systemu oczyszczania spalin lub innych
technologicznych metod (Załącznik VI, praw. 4).
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22.2.2.6
Lotne związki organiczne:
.1 sprawdzenie, że system gromadzenia oparów, jeżeli jest wymagany, jest
utrzymany w stanie zgodnym z jego zatwierdzoną konstrukcją;
.2 dla zbiornikowców przewożących surową ropę naftową sprawdzenie, że
Plan postępowania z lotnymi związkami organicznymi został wdrożony, jeśli ma zastosowanie.
22.2.2.7
Spalanie na statku:
.1 sprawdzenie, że nie zostały spalone materiały zabronione;
.2 sprawdzenie, że spalanie na statku szlamu fekalnego i szlamu olejowego
w kotłach lub siłowniach okrętowych nie odbywa się na terenie portów,
przystani i w ujściach rzek.
22.2.2.8
Spalarki (zainstalowane w dniu 1 stycznia 2000 r. lub po tej dacie):
.1 sprawdzenie, że operatorzy spalarki otrzymali wymagane przeszkolenie;
.2 sprawdzenie poprzez oględziny zewnętrzne, że każda spalarka jest w ogólnie zadowalającym stanie i nie występują przedmuchy gazu lub dymu;
.3 sprawdzenie, że temperatury gazów wylotowych z komory spalania były
utrzymywane w wymaganym zakresie;
.4 sprawdzenie, że każda spalarka jest eksploatowana zgodnie z zatwierdzonym systemem instalacji.
22.2.3
Jakość paliwa olejowego:
.1 sprawdzenie, że wymagane dokumenty dostawy paliwa zgodne są z wymogami Uzupełnienia V Załącznika VI do Konwencji MARPOL;
.2 sprawdzenie, że wymagane próbki paliwa są przechowywane na statku,
a ich etykiety są należycie wypełnione lub statek w inny sposób ma nad
nimi kontrolę;
.3 sprawdzenie, że inna dokumentacja, zamiast tej wymaganej w punktach
22.2.3.1 lub 22.2.3.2, znajduje się na statku.
22.2.4

Zakończenie przeglądu rocznego związanego z zapobieganiem zanieczyszczaniu powietrza:
.1 jeżeli przegląd zakończył się wynikiem pozytywnym, potwierdzone zostaje
Międzynarodowe świadectwo o zapobieganiu zanieczyszczaniu powietrza;
.2 jeżeli przegląd wskazuje na to, że stan statku lub jego wyposażenia jest
niezadowalający – patrz p. 1.4.8.

22.3

Przegląd pośredni

22.3.1
Sprawdzenie aktualnych certyfikatów i innych dokumentów związanych
z zapobieganiem zanieczyszczaniu powietrza:
.1 zakres określony w 22.2.1.
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22.3.2
Przegląd pośredni związany z zapobieganiem zanieczyszczaniu powietrza obejmuje:
.1 zakres określony w 22.2.2.
22.3.3
Zakończenie przeglądu pośredniego związanego z zapobieganiem zanieczyszczaniu powietrza:
.1 jeżeli przegląd zakończył się wynikiem pozytywnym, potwierdzone zostaje
Międzynarodowe świadectwo o zapobieganiu zanieczyszczaniu powietrza;
.2 jeżeli przegląd wskazuje na to, że stan statku lub jego wyposażenia jest
niezadowalający – patrz p. 1.4.8.
22.4

Przegląd odnowieniowy

22.4.1
Sprawdzenie aktualnych certyfikatów i innych dokumentów związanych
z zapobieganiem zanieczyszczaniu powietrza:
.1 zakres określony w 22.2.1, z wyjątkiem sprawdzenia ważności Międzynarodowego świadectwa o zapobieganiu zanieczyszczaniu powietrza.
22.4.2
Przegląd odnowieniowy związany z zapobieganiem zanieczyszczaniu
powietrza obejmuje:
.1 zakres określony w 22.2.2;
.2 dla każdej spalarki przegląd odnowieniowy obejmuje:
– sprawdzenie, jeżeli to konieczne przez symulację lub test równoważny,
zadowalającego działania alarmów i urządzeń bezpieczeństwa.
22.4.3
Zakończenie przeglądu odnowieniowego związanego z zapobieganiem
zanieczyszczaniu powietrza:
.1 jeżeli przegląd zakończył się wynikiem pozytywnym, wystawione zostaje
Międzynarodowe świadectwo o zapobieganiu zanieczyszczaniu powietrza.
23

ROZSZERZONE PRZEGLĄDY MASOWCÓW I ZBIORNIKOWCÓW
(wg rez. A.744(18) i rez. MEPC.94(46))

23.1 Zakres przeglądów masowców, zależnie od ich konstrukcji, określony jest
w następujących Publikacjach PRS:
– Publikacja Nr 39/P – Przeglądy kadłuba masowców,
– Publikacja Nr 64/P – Przeglądy kadłuba masowców o podwójnych burtach.
23.2 Zakres przeglądów zbiornikowców, zależnie od ich konstrukcji i przeznaczenia, określony jest w następujących Publikacjach PRS:
– Publikacja Nr 36/P – Przeglądy kadłuba zbiornikowców olejowych;
– Publikacja Nr 46/P – Przeglądy kadłuba chemikaliowców;
– Publikacja Nr 58/P – Przeglądy kadłuba zbiornikowców olejowych o podwójnym kadłubie.
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23.3 Zakres przeglądu drobnicowców, zależnie od ich konstrukcji, określony
jest w Publikacji Nr 62/P – Przeglądy kadłuba drobnicowców.
24

OCENA STANU KADŁUBA ZBIORNIKOWCÓW OLEJOWYCH
(wg rez. MEPC.94(46))

24.1 Zakres przeglądu w celu oceny stanu kadłuba zbiornikowców olejowych
określony jest w następujących Publikacjach PRS:
– Publikacja Nr 36/P – Przeglądy kadłuba zbiornikowców olejowych;
– Publikacja Nr 58/P – Przeglądy kadłuba zbiornikowców olejowych o podwójnym kadłubie.
25

AUDITY ZWIĄZANE Z CERTYFIKATEM ZARZĄDZANIA
BEZPIECZEŃSTWEM I DOKUMENTEM ZGODNOŚCI (Kodeks ISM)

25.1 Audit związany z ochroną statku i obiektów portowych należy przeprowadzać w zakresie określonym w Kodeksie ISM.
26

AUDITY ZWIĄZANE Z MIĘDZYNARODOWYM CERTYFIKATEM
OCHRONY STATKU (Kodeks ISPS)

26.1 Zakres auditu związanego z ochroną statku i obiektów portowych określony jest w Kodeksie ISPS.
27

PRZEGLĄDY ZWIĄZANE Z CERTYFIKATEM BEZPIECZEŃSTWA
STATKU SPECJALISTYCZNEGO (Kodeks SSPS)

27.1
Zakres przeglądów związanych z Certyfikatem bezpieczeństwa statku specjalistycznego jest określony w Kodeksie bezpieczeństwa statków specjalistycznych.
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Załącznik Nr 1
DIAGRAM

Rok
Miesiąc

0
0

1
9 12 15
OD

2
21 24 27
OD

3
33 36 39
OD

4
45 48 51
OD

5___
57 60
OD

SOLAS – statek pasaż.

←→

←→

←→

←→

←→

SOLAS – wyposażenie

←R →

←R/OK→

←R/OK→

← R →

←OD→

SOLAS – konstrukcja

←R →

← R /P →

← P/R →

← R →

←OD→

SOLAS – radio

←OK→

← OK →

← OK →

← OK→

←OD→

Kodeks IGC/GC

←R→

← R/P →

← P/R →

← R →

←OD→

Kodeks IBC/BCH

←R→

← R/P →

← P/R →

← R →

←OD→

Kodeks HSC

←OK→

← OK →

← OK →

← OK →

←OD→

Wolna burta

←R→

← R →

←

→

← R →

←OD→

MARPOL I

←R→

← R/P →

← P/R →

← R →

←OD→

MARPOL II

←R→

← R/P →

← P/R →

← R →

←OD→

MARPOL IV

←R→

← R/P →

← P/R →

← R →

←OD→

MARPOL V

←OD→

← OD →

← OD →

← OD →

←OD→

MARPOL VI

←R→

← R/P→

← P/R →

← R →

←OD→

Klasa

←R→

← R/P→

← P/R →

← R →

←OD→

Określenia typu przeglądu:
W – wstępny
OD – odnowienie
OK – okresowy
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P – pośredni
R – roczny

R

