Porozumienie administracyjne
o współpracy między
Centralną Komisją Żeglugi na Renie
i
Ministerstwem Infrastruktury Rzeczypospolitej Polskiej
w zakresie dokumentów kierowników statków

Centralna Komisja Żeglugi na Renie (zwana dalej „CKŻR“) oraz Ministerstwo Infrastruktury
Rzeczypospolitej Polskiej
dążąc do uproszczenia obowiązków nałożonych na osoby wykonujące swój zawód w sektorze
żeglugi śródlądowej oraz do ułatwienia swobodnego przepływu członków załóg statków,
stosownie do konkluzji wyrażonych podczas Paneuropejskiej Konferencji w Rotterdamie
(2001) oraz w Bukareszcie (2006) pt. „Zintensyfikowanie paneuropejskiej współpracy dla
swobodnego i silnego transportu na śródlądowych drogach wodnych“.
stwierdzając, że wzajemne uznawanie patentów kierowników statków powiązane jest z
mechanizmem współpracy między organami reńskimi i polskimi, zwłaszcza w celu
zagwarantowania

w

średniookresowej

perspektywie

równoważności

odpowiednich

świadectw, rozwoju wspólnych praktyk i procedur oraz stworzenia wiarygodnych systemów
wymiany informacji,
zawierają następujące Porozumienie:
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Artykuł 1
Wzajemne uznawanie
CKŻR postanawia uznać w drodze uchwały polskie patenty żeglarskie kapitana żeglugi
śródlądowej klasy A i B na Renie z zastrzeżeniem treści Artykułu 8 ust. 1 wprowadzającego
termin wejścia życie od dnia 1 lipca 2011 r., wraz z wymogiem spełnienia następujących
dodatkowych warunków:
-

przedstawienie przez posiadacza patentu zaświadczenia o znajomości odcinka między
Iffezheim i Spyck’schen Fähre zgodnie z Załącznikiem D3 rozporządzenia o załogach
statków na Renie,

-

posiadacz patentu zobowiązany jest wraz z ukończeniem pięćdziesiątego roku życia
przedstawić zaświadczenie o spełnieniu wymogów zdrowotnych zgodnie z wzorem B3
rozporządzenia o załogach statków na Renie, które zgodnie z przedmiotowym
rozporządzeniem powinno być odnowione.

Właściwe polskie organy uznają Duży Patent (das Große Patent) na wszystkich polskich
śródlądowych drogach wodnych bez żadnych dodatkowych zastrzeżeń,
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Artykuł 2
Właściwe organy
1. Nastepujące organy uprawnione są do wydawania Dużego Patentu i zaświadczenia o
znajomości odcinka między Iffezheim i Spyck’schen Fähre.

Państwo

Organ wystawiający

Belgia

S.P.F. Mobilité et Transports/ F.O.D. Mobiliteit en Vervoer
Direction Générale Transport Terrestre/ Directoraat-Generaal Vervoer Te Land
City Atrium rue du Progrès 56, City Atrium Vooruitgangstraat 56
B-1210 Brüssel

Szwajcaria

Schweizerische Rheinhäfen Direktion, Postfach, CH-4019 Basel

Niemcy

Wasser- und Schifffahrtsdirektion West, Cheruskerring 11, D-48147 Münster
Wasser- und Schifffahrtsdirektion Süd, Wörthstrasse 19, D-97082 Würzburg
Wasser- und Schifffahrtsdirektion Südwest, Bruckner Straße 2, D-55127 Mainz

Francja

Service de la Navigation de Strasbourg 14 rue du Maréchal Juin, F-67084
Straßburg

Holandia

CCV, afdeling binnenvaart
Postbus 1970
2280 DZ Rijswijk
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2. Do wydawania polskich patentów żeglarskich kapitana żeglugi śródlądowej klasy A i
B uprawnione są następujące polskie organy:
Nazwa

Adres

Dane kontaktowe

Inland Navigation Office in Bydgoszcz
Urząd Żeglugi Śródlądowej w
Bydgoszczy

ul. Konarskiego 1/3

Tel. +48 52 322-02-73,

85-066 Bydgoszcz
urzad@bydg.uzs.gov.pl

Fax +48 52 322-68-84

Inland Navigation Office in Gdansk

ul. Toruńska 8/4

Tel. +48 58 301-84-14

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Gdańsku

80-841 Gdańsk
urzad@gda.uzs.gov.pl

Fax +48 58 301-84-14

Inland Navigation Office in Gizycko
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Giżycku

ul. Łuczańska 5
11-500 Giżycko
urzad@giz.uzs.gov.pl

Tel. +48 87 428-56-51
Fax +48 87 428-56-51

Inland Navigation Office in KedzierzynKozle
Urząd Żeglugi Śródlądowej w
Kędzierzynie-Koźlu

ul. Chełmońskiego 1
47-205 Kędzierzyn-Koźle
urzad@k-k.uzs.gov.pl

Tel. +48 77 472-23-60
Fax +48 77 472-23-61

Inland Navigation Office in Krakow
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Krakowie

ul. Skawińska 31/3
31-066 Kraków
urzad@kr.uzs.gov.pl

Tel. +48 12 430-53-97
Fax +48 12 430-53-97

Inland Navigation Office in Szczecin
Urząd Żeglugi Śródlądowej w
Szczecinie

Plac Batorego 4
70-207 Szczecin
urzad@szn.uzs.gov.pl

Tel. +48 91 434-02-79
Fax +48 91 434-01-29

Inland Navigation Office in Warszawa

ul. Dubois 9

Tel. +48 22 635-93-30

Urząd Żeglugi Śródlądowej w
Warszawie

00-182 Warszawa
urzad@waw.uzs.gov.pl

Fax +48 22 635-93-30

Inland Navigation Office in Wroclaw

ul. Kleczkowska 52

Tel. +48 71 329-18-93

Urząd Żeglugi Śródlądowej we
Wrocławiu

50-227 Wrocław
urzad@wroc.uzs.gov.pl

Fax +48 71 329-18-93

3. Strony niezwłocznie informują się wzajemnie zgodnie z Artykułem 6 niniejszego
Porozumienia o ewentualnych zmianach w wykazie właściwych organów.
4. Strony uznają, że warunki odnowienia patentów żeglugowych w Rzeczypospolitej
Polskiej oraz w żegludze reńskiej dla posiadacza, który ukończył pięćdziesiąty rok życia,
są równoważne oraz że zaświadczenie spełniania warunków zdrowotnych, o których
mowa w Załączniku B3 rozporządzenia o załogach statków na Renie będzie tak samo
wystawiane przez organy żeglugi reńskiej lub organy polskie.
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Artykuł 3
Wspólne spotkania
W przypadku konieczności organizowane są wspólne spotkania ekspertów CKŻR i
Rzeczypospolitej Polskiej. We wspólnych spotkaniach mogą brać udział także eksperci z
krajów, w których patenty kierowników statków są uznawane jako ważne na Renie, jak
również eksperci z państw i międzynarodowych organizacji, które posiadają status
obserwatora przy CKŻR. Sekretariat CKŻR zapewnia wsparcie wymagane dla potrzeb
organizacji wspólnych spotkań.
Celem wspólnych spotkań jest w szczególności:
- dążenie do nadania spójnego kształtu różnych obowiązujących przepisów w
procesie ich rozwoju i dostosowywania uregulowań w przyszłości,
- dyskusja i omawianie powstałych problemów lub zaistniałych naruszeń, oraz
proponowanych środków zaradczych,
- koordynowanie mechanizmów kontrolnych między państwami,
- porównywanie odmienności przy przeprowadzaniu egzaminów wiedzy zawodowej
w różnych państwach,
- dążenie do ujednolicenia certyfikatów.

Artykuł 4
Wspólne spotkania komisji egzaminacyjnych
Regularnie zwoływane będą wspólne spotkania właściwych komisji egzaminacyjnych dla
żeglugi reńskiej i żeglugi śródlądowej w Polsce, podczas których wymieniane będą
doświadczenia, omawiane ewentualne problemy powstałe przy stosowaniu Porozumienia oraz
ujednolicane praktyki komisji egzaminacyjnych. W tych posiedzeniach mogą brać również
udział komisje egzaminacyjne państw, których patenty kierowników statku uznawane są na
Renie, jak również komisje egzaminacyjne państw posiadających status obserwatora przy
CKŻR.
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Artykuł 5
Przekazywanie informacji odnośnie zarządzeń dotyczących zatrzymania
i zawieszenia ważności świadectw oraz zakazy uprawiania żeglugi
Właściwe organy reńskie i polskie wymieniają się bezzwłocznie informacjami odnośnie
zarządzeń dotyczących zatrzymania lub zawieszenia ważności świadectw, względnie
orzekania zakazu uprawiania żeglugi. Przekazywanie tych informacji realizowane jest w
pierwszej kolejności za pośrednictwem sekretariatu CKŻR. W dłuższej perspektywie
czasowej rozważa się dokonywanie tych czynności drogą elektroniczną.

Artykuł 6
Obowiązek informowania
oraz uzgodnień w przypadku zmian w dotychczas obowiązujących przepisach.

Strony informują się wzajemnie niezwłocznie i niezależnie o wzajemnych spotkaniach
dotyczących zmian i projektów, które planowane są w odniesieniu do obowiązujących
przepisów. Przed dokonaniem ostatecznych zmian, Strony będą dokonywać uzgodnień w celu
unikania poddania w wątpliwość równoważności obowiązujących w danym wypadku
przepisów dla Stron. W przypadku dokonania zmiany przepisów, przekazuje się innym
Stronom zmienione wersje odnośnych zapisów wraz ze wskazaniem daty ich wejścia w życie.
Artykuł 7
Zakończenie wzajemnego uznawania
1. Jeżeli w następstwie zmiany przepisów jedna ze Stron uzna, że w odniesieniu do
uzyskiwania patentów kierownika statku nie jest już więcej zachowana równoważność
wymagań, wówczas Strony spotykają się, aby podjąć negocjacje odnośnie wypracowania
rozwiązania, przy pomocy którego możliwe będzie utrzymanie wzajemnego uznania
przedmiotowych patentów.
2. Jeżeli po zakończeniu negocjacji jedna ze Stron nadal jest zdania, że przepisy nie są
równoważne, może być podjęta decyzja o zaprzestaniu obowiązywania wzajemnego
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uznawania przedmiotowych patentów. Stosowna decyzja wchodzi w życie 12 miesięcy po
przekazaniu jej w formie pisemnej drugiej Stronie Porozumienia.
Artykuł 8
Postanowienia końcowe
1. Porozumienie wchodzi w życie w dniu 1 lipca 2011 roku.
2. Każda ze Stron Porozumienia może wypowiedzieć niniejsze Porozumienie w drodze
powiadomienia drugiej Strony. Wypowiedzenie wchodzi w życie 12 miesięcy po
otrzymaniu powiadomienia przez drugą Stronę.
3. Porozumienie nie tworzy traktatu lub umowy międzynarodowej na podstawie
międzynarodowego

prawa

publicznego

i

nie

ustanawia

międzynarodowej

odpowiedzialności dla Polski jak i dla CKŻR jako organizacji międzynarodowej.
4. Uwierzytelnione wersje Porozumienia, których treść w językach francuskim, niemieckim,
holenderskim i polskim ma jednolitą moc obowiązującą, złożone są przy Sekretarzu
Generalnym CKŻR oraz w Ministerstwie Infrastruktury Rzeczypospolitej Polskiej.

Strasburg, dnia 8 grudnia 2010 r.

Jean-Marie WOEHRLING
Sekretarz Generalny
Centralnej Komisji Żeglugi na Renie

Marek CHMIELEWSKI
Zastępca Dyrektora
Departamentu Bezpieczeństwa Żeglugi
Ministerstwo Infrastruktury
Rzeczpospolita Polska

