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Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 9 listopa-
da 2000 r. o bezpieczeƒstwie morskim (Dz. U. Nr 109,
poz. 1156) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Mi´dzynarodowe przepisy o zapobieganiu
zderzeniom na morzu z roku 1972, za∏àczone do Kon-
wencji w sprawie mi´dzynarodowych przepisów o za-
pobieganiu zderzeniom na morzu z 1972 r., sporzàdzo-
nej w Londynie dnia 20 paêdziernika 1972 r. (Dz. U.
z 1977 r. Nr 15, poz. 61), stosuje si´ do jednostek p∏y-
wajàcych Marynarki Wojennej, Stra˝y Granicznej i Po-
licji, z uwzgl´dnieniem § 2.

2. Powo∏ane w rozporzàdzeniu prawid∏a, ust´py, li-
tery i punkty bez bli˝szego okreÊlenia oznaczajà prawi-
d∏a, ust´py, litery i punkty Mi´dzynarodowych przepi-
sów o zapobieganiu zderzeniom na morzu z roku 1972,
o których mowa w ust. 1.

§ 2. Zgodnie z prawid∏em 1 lit. c) i e) ustala si´, ˝e:
1) jednostki p∏ywajàce o d∏ugoÊci wi´kszej ni˝ 50 m

mogà nie pokazywaç drugiego Êwiat∏a okreÊlone-
go w prawidle 23 lit. a) pkt ii),

2) Êwiat∏o okreÊlone w prawidle 23 lit. a) pkt i) mo˝e
znajdowaç si´ niezale˝nie od szerokoÊci jednostki
p∏ywajàcej na wysokoÊci mniejszej ni˝ 6 m nad jej
kad∏ubem (mniejszej ni˝ okreÊlona w za∏àczniku
I ust. 2 lit. a) pkt i), jednak powy˝ej Êwiate∏ burto-
wych okreÊlonych w za∏àczniku I ust. 2 lit. g),

3) jednostki p∏ywajàce w czasie postoju na kotwicy,
które nie mogà mieç Êwiate∏ okreÊlonych w prawi-
dle 22 lit. a), w prawidle 30 lit. a) i b) oraz w za∏àcz-
niku I ust. 2 lit. k) — niezale˝nie od d∏ugoÊci — po-
winny pokazywaç jedno lub dwa bia∏e Êwiat∏a wi-
doczne dooko∏a widnokr´gu, widziane z odleg∏oÊci
co najmniej 2 mil morskich; jedno z tych Êwiate∏, je-
˝eli pokazywane sà dwa, powinno byç umieszczo-
ne na rufie jednostki p∏ywajàcej, na wysokoÊci
wi´kszej ni˝ 1 m nad kad∏ubem, a drugie — na dzio-
bie, na wysokoÊci wi´kszej ni˝ Êwiat∏o na rufie; je-
˝eli jest pokazywane jedno Êwiat∏o bia∏e, powinno
byç ono umieszczone na dziobie,

4) w zespole jednostek p∏ywajàcych znajdujàcych si´
w drodze lub stojàcych na kotwicy jedna z tych jed-
nostek mo˝e pokazywaç bia∏e Êwiat∏o widoczne do-
oko∏a widnokr´gu, umieszczone na szczycie masz-
tu, niezale˝nie od innych wymaganych Êwiate∏,

5) w zespole jednostek p∏ywajàcych stojàcych na ko-
twicy jedna lub kilka tych jednostek mo˝e pokazy-
waç, niezale˝nie od innych wymaganych Êwiate∏,
jedno niebieskie Êwiat∏o widoczne dooko∏a widno-
kr´gu, umieszczone na rei masztu,

6) jednostki p∏ywajàce idàce w zespole jedna za drugà,
z wyjàtkiem ostatniej, oprócz Êwiat∏a rufowego
okreÊlonego w prawidle 21 lit. c) oraz w prawidle 22
lit. a), b) i c), mogà pokazywaç jedno lub dwa dodat-

kowe Êwiat∏a Êwiecàce w kierunku rufy w sektorze
oko∏o 10°, umieszczone w p∏aszczyênie symetrii jed-
nostki p∏ywajàcej; górne Êwiat∏o powinno znajdo-
waç si´ na grotmaszcie lub na specjalnym wsporni-
ku, a dolne — nad Êwiat∏em rufowym okreÊlonym
w prawidle 21 lit. c) oraz w prawidle 22 lit. a), b) i c),

7) jednostki p∏ywajàce, które zabezpieczajà çwiczenia
okr´tów podwodnych Marynarki Wojennej, powin-
ny dodatkowo pokazywaç:
a) w dzieƒ sygna∏ „NE2” wed∏ug Mi´dzynarodowe-

go Kodu Sygna∏ów,
b) w nocy, niezale˝nie od innych wymaganych

Êwiate∏, trzy niebieskie Êwiat∏a widoczne dooko-
∏a widnokr´gu, umieszczone jedno pod drugim
na rei masztu,

8) jednostki p∏ywajàce prowadzàce strzelanie, nieza-
le˝nie od innych wymaganych Êwiate∏ i znaków:
a) w dzieƒ podnoszà czerwonà prostokàtnà flag´

o rozmiarach typowych flag sygna∏owych Mi´-
dzynarodowego Kodu Sygna∏ów,

b) w nocy pokazujà na maszcie czerwone Êwiat∏o
widoczne dooko∏a widnokr´gu, umieszczone
ponad Êwiat∏em bia∏ym okreÊlonym w prawidle
23 lit. a) pkt i),

9) jednostki p∏ywajàce Stra˝y Granicznej w czasie re-
alizacji zadaƒ z zakresu ochrony granicy paƒstwo-
wej pokazujà w nocy, jako oznaki odró˝niajàce je
od innych jednostek p∏ywajàcych:
a) dwa zielone Êwiat∏a widoczne dooko∏a widno-

kr´gu, widziane z odleg∏oÊci co najmniej 2 mil
morskich, umieszczone na maszcie pionowo
jedno pod drugim w odleg∏oÊci oko∏o 1 m mi´-
dzy nimi; dolne Êwiat∏o zielone powinno znajdo-
waç si´ nie ni˝ej ni˝ 0,5 m pod Êwiat∏em bia∏ym
okreÊlonym w prawidle 23 lit. a) pkt i); na jed-
nostkach o d∏ugoÊci do 12 m dopuszcza si´ od-
leg∏oÊci mniejsze pomi´dzy tymi Êwiat∏ami albo

b) jedno pulsujàce Êwiat∏o zielone widoczne do-
oko∏a widnokr´gu, widziane z odleg∏oÊci co naj-
mniej 2 mil morskich, je˝eli ze wzgl´dów kon-
strukcyjnych nie mogà spe∏niç warunków, o któ-
rych mowa w lit. a),

10) jednostki p∏ywajàce Policji, pe∏niàce s∏u˝b´ i b´dà-
ce w drodze, powinny pokazywaç dodatkowo jed-
no niebieskie Êwiat∏o widoczne dooko∏a widnokr´-
gu, widziane z odleg∏oÊci co najmniej 2 mil mor-
skich umieszczone pionowo pod Êwiat∏em okreÊlo-
nym w prawidle 23 lit. a) pkt i).
§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
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z dnia 20 grudnia 2001 r.

w sprawie zakresu stosowania przez jednostki p∏ywajàce Marynarki Wojennej, Stra˝y Granicznej i Policji
mi´dzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu.


