WYCIĄG Z USTAWY z dnia 18 września 2001 r. Kodeks morski. (Dz. U. z dnia 4 grudnia 2001 r.)
USŁUGI PILOTOWE
Art. 220. Usługa pilotowa polega na udzielaniu kapitanowi informacji i rady w prowadzeniu statku
ze względu na warunki nawigacyjne wód, na których usługa jest świadczona.
Art. 221. § 1. Pilot pozostaje w czasie pilotowania statku pod kierownictwem kapitana statku
pilotowanego.
§ 2. Kapitan statku obowiązany jest udzielić pilotowi wszelkich informacji dotyczących
właściwości nawigacyjnych statku.
§ 3. Korzystanie z usług pilota nie zwalnia kapitana od odpowiedzialności za kierownictwo statku.
Art. 222. § 1. Usługi pilotowe są świadczone w pilotażu dobrowolnym lub obowiązkowym.
§ 2. Pilotaż obowiązkowy wprowadzany jest, jeżeli wymagają tego warunki bezpieczeństwa
morskiego, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
Art. 223. § 1. Świadczenie usługi pilotowej w pilotażu dobrowolnym lub obowiązkowym następuje
na podstawie umowy pilotowej zawartej przez armatora statku z przedsiębiorcą świadczącym usługi
pilotowe.
§ 2. Wynagrodzenie za usługi pilotowe w pilotażu dobrowolnym i obowiązkowym określają strony
w umowie, przy czym w pilotażu obowiązkowym maksymalne wysokości opłat pilotowych określa
taryfa.
§ 3. Pilotowi w czasie przebywania na statku pilotowanym należy się odpowiednie pomieszczenie i
wyżywienie, jeżeli okoliczności tego wymagają.
Art. 224. Armator odpowiada wobec osób trzecich za szkodę wyrządzoną przez pilota przy
świadczeniu usługi pilotowej jak za szkodę wyrządzoną przez członka załogi statku.
Art. 225. § 1. Pilot odpowiada wobec armatora za szkodę wyrządzoną ze swojej winy przy
świadczeniu usługi pilotowej.
§ 2. Odpowiedzialność pilota wobec armatora za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu umowy o
usługę pilotową jest ograniczona do wysokości kwoty równej dwudziestokrotnej opłacie pilotowej
należnej za usługę pilotową, w czasie świadczenia której szkoda powstała.
§ 3. Ograniczenie odpowiedzialności na podstawie § 2 nie przysługuje pilotowi, jeżeli wyrządził
szkodę umyślnie albo wskutek rażącego niedbalstwa.
§ 4. Wobec zagranicznego wierzyciela, którego państwo ustanowiło niższą granicę
odpowiedzialności pilota od określonej w § 2, pilot odpowiada w zakresie tej niższej granicy
odpowiedzialności.
Art. 226. Roszczenia z umowy o świadczenie usług pilotowych przedawniają się z upływem 2 lat
od dnia zakończenia świadczenia tej usługi.
Art. 227. Usługa pilotowa może być świadczona tylko przez pilota wpisanego na listę pilotów. Listy

pilotów prowadzą dyrektorzy urzędów morskich.
Art. 228. § 1. Na listę pilotów wpisuje się zainteresowanego na jego wniosek, jeżeli spełnia
wymagania kwalifikacyjne określone w odrębnych przepisach.
§ 2. Dyrektor urzędu morskiego skreśla pilota z listy pilotów w razie zajścia jednej z następujących
okoliczności:
1. śmierci pilota,
2. wniosku pilota,
3. utraty przypisanych wymagań kwalifikacyjnych,
4. utraty prawa wykonywania zawodu pilota na mocy prawomocnego orzeczenia izby morskiej,
sądu lub innego właściwego organu,
5. ukończenia przez pilota 65 roku życia.
§ 3. Jeżeli postępowanie pilota zagraża bezpieczeństwu morskiemu, dyrektor urzędu morskiego
może ograniczyć lub zawiesić uprawnienia pilota do świadczenia usług pilotowych na czas nie
dłuższy niż 3 miesiące, o ile wymagają tego względy prewencyjne. Podejmując decyzję w tej
sprawie, dyrektor urzędu morskiego może skierować pilota na dodatkowe przeszkolenie.
Art. 229. § 1. Świadczenie usług pilotowych w pilotażu obowiązkowym oraz szkolenie kandydatów
na pilotów i pilotów organizują i koordynują stacje pilotowe utworzone przez dyrektora
terytorialnie właściwego urzędu morskiego dla określonego rejonu pilotowego.
§ 2. Tworząc stację pilotową, o której mowa w § 1, dyrektor urzędu morskiego wydaje regulamin
jej funkcjonowania, po zasięgnięciu opinii organizacji społeczno-zawodowej pilotów.
Art. 230. § 1. Koszty utrzymania stacji pilotowych ponoszone są przez przedsiębiorcę, o którym
mowa w art. 223 § 1.
§ 2. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej po zasięgnięciu opinii organizacji społecznozawodowej pilotów określi, w drodze rozporządzenia, taryfę maksymalnych wysokości opłat za
usługi pilotowe świadczone w określonych portach w pilotażu obowiązkowym oraz tryb ich
pobierania. Taryfa powinna uwzględniać warunki świadczenia usług pilotowych w portach.

