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T.NO.RP.JP.010.19 
Char. aktu: T 

Rejestr: B 

gr. tem.: C–4  

poz.: 412 

Zarządzenie nr 5 

Zarządcy Komisarycznego Polskiej Żeglugi Morskiej P.P. w Szczecinie 

z dnia 08.05.2019 r 

 

w sprawie zasad i warunków korzystania z systemu VSAT dla członków załóg na statkach 

 

Mając na celu usystematyzowanie zasad i warunków dotyczących korzystania z systemu VSAT 

do celów prywatnych dla członków załóg pływających zatrudnionych na statkach zarządzanych przez 

Polską Żeglugę Morska P.P. 

 

ustala się co następuje  

 

Zasady dostępu do internetu statkowego 

 

§ 1.1.  Do korzystania z systemu satelitarnego VSAT (dostęp do internetu, e-mail, telefonu) uprawniony 

jest każdy z członków załogi. 

2. Po zaokrętowaniu członek załogi zgłasza kapitanowi chęć korzystania z internetu statkowego 

VSAT. Zostaje utworzone indywidualne konto internetowe, które umożliwia korzystanie z 

internetu lub z poczty internetowej. W zależności od operatora systemu VSAT (KVH lub Marlink ) 

indywidualne konto zakłada Medialand Spółka z o.o. lub kapitan. 

3. Hasło logowania do konta VSAT powinno zostać utworzone przez użytkownika bezpiecznie to 

znaczy jest znane tylko zainteresowanemu. Sugerowana długość hasła co najmniej 8 znaków,  

zawierających co najmniej jedną wielką i małą literę oraz cyfry bądź znaki specjalne np. „*”, „!”, 

„%” itp.). 

 

§ 2. Dla członków załogi dostęp do sieci WiFi następuje przez własne urządzenia (telefon, tablet, 

laptop) lub poprzez komputer wydzielony przez kapitana (jeśli taki jest na statku), dostępny 

wyłącznie załodze np. w pomieszczeniu TV, z wyłączeniem komputera komunikacyjnego i 

komputera na mostku. 

 

§3.1. Zabronione jest podłączanie do statkowej sieci WiFi urządzeń, co do których zachodzi 

podejrzenie, iż są zainfekowane złośliwym oprogramowaniem (wirusami). 

2. W przypadku gdy zachodzi podejrzenie, iż członek załogi korzysta z zainfekowanego urządzenia 

do połączeń ze statkową siecią WiFi, kapitan ma prawo zablokować dostęp do sieci 

internetowej. 

3. Dostęp do sieci WiFi jest zabezpieczony hasłem. 

4. Dostęp do urządzeń IT na statku w tym systemu VSAT ma wyłącznie kapitan. 
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Opłaty za internet 

 

§ 4.1. Dostęp do poczty jest bezpłatny. 

2. Dostęp do internetu płatny – 3GB/ 15 USD za miesiąc w 2019 r. Wysokość opłaty za każdy 

następny rok będzie przekazywana odrębnie przez Pion Techniczny. 

3. Istnieje możliwość wykupienia dodatkowego pakietu danych w miesiącu : 100 MB- 3 USD,  500 

MB – 5 USD, 1 GB- 7 USD. Niewykorzystane pakiety nie przechodzą na kolejny miesiąc. 

4. Potrącenia z tytułu korzystania z internetu będą ujęte w dokumencie „Potrącenia radiowe”, a 

także w formularzu płacowym w pozycji „Radio i internet”.  

5. Dopuszcza się obciążenie za VSAT proporcjonalnie do ilości dni korzystania z internetu w 

miesiącu, w przypadku zaokrętowania lub wyokrętowania ze statku. 

 

Opłaty za telefon 

 

§ 5.1. Członek załogi: 

1) ma prawa korzystać z telefonu statkowego, 

2) może korzystać z aplikacji telefonicznej umożliwiającej rozmowy telefoniczne z prywatnego 

telefonu. 

2. Opłaty telefoniczne są ponoszone i rozliczane jak opłaty za internet. 

3. Stawki za połączenia telefoniczne są dostępne u kapitana i regulowane przez operatora 

internetowego z początkiem roku. 

 

§ 6. W przypadku narażenia armatora na wysokie koszty spowodowane brakiem łączności w tym 

naprawa systemu przez serwis może spowodować obciążenie członka załogi kosztami awarii. 

 

§ 7. Rozliczenia łączności internetowej i telefonicznej prowadzi oficer wyznaczony przez kapitana. 

 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

ZARZĄDCA KOMISARYCZNY  
 

Paweł Brzezicki  
 
 
 

Rozdzielnik: A,B,C,D 
(komunikat z dnia: 31.01.19) 
A - poz. 1,4,5,6,13,15-18,20,22,25,29,31,32,35,38 
B - poz. 1-4 
C - poz.5 
D - poz.4 
(wersja elektroniczna – wszystkie pozycje) 


