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LP1) 
Dziedzina inspekcji Typ i zakres inspekcji Identyfikacja procedury 

1.* Inspekcja na statkach żeglugi 

śródlądowej 

Inspekcja nowych 

statków żeglugi 

śródlądowej  

i statków żeglugi 

śródlądowej wraz z 

ich specjalnym 

wyposażeniem do 

przewozu towarów 

niebezpiecznych 

(materiałów) 

Obwieszczenie Ministra 

Transportu dotyczące wymagań 

technicznych dla statków 

żeglugi śródlądowej nr 

223/1995 Dz.U., w brzmieniu 

późniejszych przepisów 

Dyrektywa Parlamentu 

Europejskiego i Rady 

2016/1629/WE 

Umowa europejska dotycząca 

międzynarodowego przewozu 

śródlądowymi drogami 

wodnymi towarów 

niebezpiecznych (Umowa 

ADN) 

T-101 Statki żeglugi 

śródlądowej, WPQR (procedura 

inspekcji, rewizja 9, załącznik  

4 i 7, 30.12.2021) 

 

 

  Inspekcja urządzeń 

elektrycznych na 

statkach żeglugi 

śródlądowej 

(włącznie UTZ 

elektrycznych) 

Pomiar hałasu 

 

T-504 Pomiar hałasu na 

statkach (procedura inspekcji, 

rewizja 4, 10.01.2022) 
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LP1) 
Dziedzina inspekcji Typ i zakres inspekcji Identyfikacja procedury 

2.* Inspekcja statków rekreacyjnych  

i żaglowych statków morskich 
Inspekcja statków 

rekreacyjnych, 

częściowo 

zbudowanych 

statków 

rekreacyjnych i ich 

wybranych części, 

skuterów wodnych 

oraz jednostek 

napędowych statków 

rekreacyjnych  

i skuterów wodnych 

i żaglowych statków 

morskich 

Reguły do klasyfikacji  

i budowy statków 

rekreacyjnych (Praga, 2010)  

T-201 Statki rekreacyjne  

i żaglowe (procedura inspekcji,  

rewizja 3, 15.03.2021) 

 

 

3.* Inspekcja kontenerów i opakowań 

transportowych 

Inspekcja 

kontenerów, 

kontenerów 

zbiornikowych wraz 

z akcesoriami, 

kontenerów IBC  

i opakowań 

transportowych do 

transportu  

i magazynowania 

towarów 

niebezpiecznych 

(materiałów) 

Międzynarodowa Konwencja  

o bezpiecznych kontenerach 

(CSC) 

Przepisy międzynarodowe 

IMDG Code, UIC, ADR, RID, 

IATA DGR  

Reguły dotyczące kontenerów 

(2012) 

Reguły nadzoru technicznego 

(inspekcja) dla kontenerów 

(2012)   

T-301 Bezpieczeństwo 

kontenerów (procedura 

inspekcji, rewizja 5, 

31.01.2022)  

T-302 Bezpieczeństwo 

kontenerów zbiornikowych 

(procedura inspekcji,  

rewizja 2, 11.01.2021) 

4.* Kwalifikowanie procedur 

technologii spawania                      

i lutowania metali 

Procedury spawania i 

lutowania metali 

T-101 Statki żeglugi 

śródlądowej, WPQR (procedura 

inspekcji, rewizja 9, załącznik 

5, 30.12.2021) 

1) gwiazdka przy liczbie porządkowej oznacza, iż jednostka inspekcji może w zakresie akredytacji na bieżąco wprowadzać 

nowe/aktualne/zrewidowane dokumenty normowane odnoszące się do oceny zgodności. Aktualny spis dokumentów 

normatywnych w ramach zmiennego zakresu akredytacji do dyspozycji jest w jednostce inspekcji u menedżera ds. 

jakości. 
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Wyjaśnienia:  

IMDG Code - International Maritime Dangerous Goods Code (Międzynarodowy morski kodeks 

towarów niebezpiecznych) 

UIC - Europejskie organizacje kolejowe 

ADR - Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów 

niebezpiecznych 

RID - Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych 

IATA DGR - IATA Dangerous Good Regulations 

CSC – International Convention for Safe Containers (wydał IMO, 1972) 

T-xxx  - własna procedura inspekcji wydana przez Československý Lloyd 

WPQR - Welding Procedure Qualification Record (Zapis kwalifikowania technologii spawania) 

UTZ – Świadectwo urządzeń technicznych podlegających inspekcji 

 


