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DUM.076.209.2020 

  

 

   

Wytyczne dotyczące przedłużenia ważności zezwoleń na 
manewrowanie statkiem bez pilota na obszarze portu morskiego                     

w okresie wprowadzonego stanu epidemii COVID-19 

  

  W związku z przedłużającym się  stanem epidemii na terenie całego kraju  oraz 

gwałtownym rozprzestrzenianiem się epidemii wirusa SARS-CoV-2, a także działaniami 

mającymi na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 na terenie Polski 

oraz innych państw, oraz  

mając na uwadze ograniczenia funkcjonowania urzędów i ich dostępności dla obywateli 

wprowadzone przez Radę Ministrów, oraz   

 

mając na uwadze znaczące utrudnienia uzyskania zezwolenia na manewrowanie statkiem bez 

pilota na  obszarze portów morskich oraz 

 

biorąc pod uwagę wyjątkowe i nadzwyczajne okoliczności,   

 

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni przedłuża ważność wytycznych z dnia 18 listopada 2020 

r. znak DUM.076.196.2020, dla armatorów, kapitanów statków oraz kapitanatów portów, a 

także do wiadomości wszystkich zainteresowanych podmiotów i służb kontrolnych do dnia 31 

stycznia 2021 r., ustalając:  

  

1. Zezwolenia, wydane kapitanom statków na podstawie § 4 zarządzenia Nr 11 Dyrektora 

Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia pilotażu 

obowiązkowego, określenia warunków korzystania z usług pilota oraz zasad 

zwalniania z pilotażu obowiązkowego ( Dz. Urz. Woj. Pomorskiego poz. 3068, Dz. Urz. 

Woj. Warmińsko - Mazurskiego poz. 3410 ), które utraciły ważność dnia 18 listopada 

2020 r. i później, a wyjątkowe okoliczności spowodowane konsekwencjami COVID-19 

uniemożliwiły przedłużenie ważności tych dokumentów, pozostają ważne do dnia 31 

stycznia  2021 r. Przedłużenie nie wymaga osobnego, urzędowego potwierdzenia.   

 

2. Powyższe wytyczne mają zastosowanie do zezwoleń wydanych i obowiązujących w  

portach morskich na obszarze właściwości terytorialnej Dyrektora Urzędu Morskiego w 

Gdyni. Wytyczne te mogą ulec zmianie bez uprzedniej informacji. Wytyczne mogą ulec 

modyfikacji lub zostać cofnięte z uwagi na przyjmowane decyzje, dyrektywy lub inne 

akty na poziomie Unii Europejskiej lub Międzynarodowej Organizacji Morskiej. W takiej 

sytuacji wytyczne zostaną stosownie zaktualizowane lub wycofane.  

 

3. Ewentualne pytania w sprawie proszę kierować na adres mailowy Urzędu Morskiego 

w Gdyni:  

• Urząd Morski w Gdyni – umgdy@umgdy.gov.pl 



4. Aktualne informacje będą zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej Urzędu 

Morskiego w Gdyni  www.umgdy.gov.pl.  


