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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 30 kwietnia 2004 r.

w sprawie nadawania i zatwierdzania nazwy statku morskiego

Na podstawie art. 12 § 3 ustawy z dnia 18 wrzeÊnia
2001 r. — Kodeks morski (Dz. U. Nr 138, poz. 1545,
z 2002 r. Nr 41, poz. 365, z 2003 r. Nr 229, poz. 2277
oraz z 2004 r. Nr 93, poz. 895) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla tryb post´powania
w sprawach nadawania i zatwierdzania nazwy statku
morskiego o polskiej przynale˝noÊci, w tym u˝ywane-
go wy∏àcznie do celów sportowych lub rekreacyjnych
o d∏ugoÊci kad∏uba do 24 m, zwanego dalej „stat-
kiem”. 

§ 2. W∏aÊciciel, nadajàc statkowi nazw´, bierze
w szczególnoÊci pod uwag´, ˝e: 

1) nazwa statku powinna byç zrozumia∏a, godna pol-
skiej bandery statku oraz odpowiednia do charak-
teru i wielkoÊci statku;

2) statki budowane seryjnie powinny posiadaç, w ra-
mach danej serii, nazwy o jednolitej tematyce.

§ 3. 1. Nazwami statku mogà byç mi´dzy innymi:

1) imiona i nazwiska osób zas∏u˝onych dla gospodar-
ki, kultury i nauki polskiej;

2) nazwy zdarzeƒ historycznych;

3) nazwy miast i regionów kraju;

4) zjawiska i nazwy fizyczne, przyrodnicze, geogra-
ficzne i astronomiczne;

5) skrót rodzaju statku, skrót nazwy w∏aÊciciela oraz
kolejny numer danego rodzaju statku.

2. W∏aÊciciel, nadajàc statkowi nazw´, u˝ywa liter
i cyfr stosowanych w j´zyku polskim.

§ 4. 1. Wniosek w sprawie zatwierdzenia nazwy
statku powinien zawieraç nast´pujàce dane:

1) imi´, nazwisko i numer dokumentu potwierdzajà-
cego to˝samoÊç oraz miejsce zamieszkania w∏aÊci-
ciela lub armatora statku b´dàcego osobà fizycznà
lub nazw´ w∏aÊciciela lub armatora statku b´dàce-
go osobà prawnà;

2) dotychczasowà nazw´ statku, je˝eli by∏a nadana;

3) nazw´ portu wskazanego jako port macierzysty
statku;

4) mi´dzynarodowy sygna∏ wywo∏awczy, je˝eli by∏
nadany;

5) wymiary i zanurzenie statku;

6) rodzaj i moc nap´du;

7) rodzaj, typ i przeznaczenie statku;

8) dat´ i miejsce po∏o˝enia st´pki;

9) numer budowy i przewidywany termin oddania
statku do eksploatacji, je˝eli wniosek dotyczy stat-
ku w budowie;

10) proponowanà nazw´ statku oraz trzy alternatywne
nazwy statku;

11) dat´ i podpis w∏aÊciciela lub armatora statku.

2. Wniosek w sprawie zatwierdzenia nazwy statku
u˝ywanego wy∏àcznie do celów sportowych lub rekre-
acyjnych o d∏ugoÊci kad∏uba do 24 m zawiera dodat-
kowo dane o:

1) numerze rejestracyjnym (POLxxxxx), je˝eli by∏
nadany;

2) numerze identyfikacyjnym kad∏uba (HIN) lub na-
zwie budowniczego.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, na-
le˝y do∏àczyç odpis z Krajowego Rejestru Sàdowego.

§ 5. Przy zatwierdzaniu nazwy statku ustala si´: 

1) zgodnoÊç nazwy statku z jego charakterem i wiel-
koÊcià;

2) czy proponowana nazwa statku podlegajàca za-
twierdzeniu nie zosta∏a ju˝ nadana albo zastrze˝o-
na dla innego statku;

3) czy podlegajàca zatwierdzeniu alternatywna nazwa
statku, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 10, nie zosta-
∏a ju˝ nadana albo zastrze˝ona dla innego statku.

§ 6. 1. Zatwierdzone nazwy statków, z wy∏àcze-
niem statków, o których mowa w ust. 2, podlegajà
ewidencji w indeksie nazw statków morskich, prowa-
dzonym przez Dyrektora Urz´du Morskiego w Gdyni.

2. Zatwierdzone nazwy statków morskich o pol-
skiej przynale˝noÊci u˝ywanych wy∏àcznie do celów
sportowych lub rekreacyjnych o d∏ugoÊci kad∏uba do
24 m podlegajà ewidencji w indeksie nazw statków

———————
1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzà-

dowej — gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
29 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏a-
nia Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz
z 2003 r. Nr 19, poz. 165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232,
poz. 2322).



sportowych lub rekreacyjnych, prowadzonym przez
zwiàzek sportowy.

3. W∏aÊciciel lub armator statku mo˝e zastrzec
w indeksie nazw statków morskich albo indeksie nazw
statków sportowych lub rekreacyjnych nazwy dla po-
szczególnych statków lub ca∏ej przewidzianej do bu-
dowy serii statków.

4. W∏aÊciciel statku jest obowiàzany niezw∏ocznie
powiadomiç organ w∏aÊciwy do zatwierdzania nazw
statku o ka˝dej przyczynie powodujàcej zmian´ lub
wykreÊlenie nazwy statku z indeksu nazw statków
morskich albo indeksu nazw statków sportowych lub
rekreacyjnych.

5. Nazwa statku wykreÊlona z indeksu nazw stat-
ków morskich albo indeksu nazw statków sportowych
lub rekreacyjnych mo˝e byç ponownie nadana po

up∏ywie 5 lat od dnia jej wykreÊlenia. WczeÊniejsze
nadanie statkowi takiej nazwy jest mo˝liwe, je˝eli zo-
stanie ona uzupe∏niona kolejnà cyfrà rzymskà.

§ 7. Organy, o których mowa w § 6 ust. 1 i 2, za-
mieszczà indeks nazw statków morskich oraz indeks
nazw statków sportowych lub rekreacyjnych na swo-
ich stronach internetowych. 

§ 8. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
3 dni od dnia og∏oszenia.2)

Minister Infrastruktury: w z. A. Pi∏at
———————
2) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
31 lipca 1996 r. w sprawie nadawania nazw statkom mor-
skim (Dz. U. Nr 101, poz. 471 oraz z 2000 r. Nr 44, poz. 519),
które utraci moc z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego roz-
porzàdzenia.
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