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Warszawa, dnia 2 lipca 2013 r. 

Opinia do ustawy o zmianie niektórych ustaw dotyczących praw pasażerów 

podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową 

(druk nr 396) 

 

I. Cel i przedmiot ustawy 

 Ustawa z dnia 21 czerwca 2013 r. o zmianie niektórych ustaw dotyczących praw 

pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową służy wykonaniu 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1177/2010 z dnia 24 listopada 2010 

r. o prawach pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową oraz 

zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 (Dz. Urz. UE L 334 z 17.12.2010, str. 1, z 

późn. zm.). 

 Zgodnie z art. 25 ust. 1 rozporządzenia 1177/2010 państwa członkowskie Unii 

Europejskiej są obowiązane wyznaczyć organ lub organy odpowiedzialne za egzekwowanie 

jego przepisów w zakresie wykonywania usług przewozu pasażerskiego i rejsów 

wycieczkowych drogą morską i drogą śródlądową z portów położonych na jego terytorium 

oraz usług przewozu pasażerskiego z państwa trzeciego do takich portów.  

 Wyznaczony organ powinien posiadać kompetencje wystarczające do zapewnienia 

przestrzegania praw pasażerów, a w szczególności do rozpatrywania skarg na naruszenie 

przez przewoźników i operatorów terminali ich obowiązków.  

 W myśl art. 28 rozporządzenia 1177/2010 państwa członkowskie powinny również 

ustanowić przepisy określające skuteczne i proporcjonalne sankcje za naruszenie jego 

postanowień.  

 Ponieważ przepisy rozporządzenia 1177/2010 dotyczą praw pasażerów korzystających 

zarówno z transportu morskiego, jak i wodnego transportu śródlądowego, w noweli 

zaproponowano zmianę pięciu aktów prawnych:  
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1) ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej 

i administracji morskiej, 

2) ustawy z dnia 18 września 2001 r. – Kodeks morski, 

3) ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe, 

4) ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej, 

5) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych. 

 

 Ze względu na bezpośredni skutek obowiązywania rozporządzeń wspólnotowych w 

prawodawstwach państw członkowskich, w art. 1 noweli przewidziano zmianę w ustawie 

Prawo przewozowe, polegającą na wyłączeniu jej stosowania w zakresie uregulowanym 

w rozporządzeniu 1177/2010. 

 W art. 2 noweli, zmieniającym ustawę z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich 

Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, określono tryb rozpatrywania skarg 

pasażerów na naruszenia ich praw wynikających z rozporządzenia 1177/2010. Zgodnie z 

dodawanym do ustawy art. 43a, pasażer niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia przez 

przewoźnika lub operatora terminalu skargi na naruszenie jego praw albo którego skarga 

pozostała bez odpowiedzi, będzie mógł wnieść skargę do dyrektora urzędu morskiego 

wskazanego w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw gospodarki 

morskiej. Do rozpatrywania przez dyrektora urzędu morskiego skarg pasażerów znajdą 

zastosowanie przepisy Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego. 

 W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa przez przewoźnika lub operatora 

terminalu, dyrektor urzędu morskiego określi, w drodze decyzji administracyjnej, zakres 

stwierdzonych nieprawidłowości oraz wyznaczy termin ich usunięcia. 

 Przewoźnik, operator terminalu lub sprzedawca biletów, którzy działają z naruszeniem 

obowiązków lub warunków określonych w rozporządzeniu nr 1177/2010, podlegać mają 

karze pieniężnej do 50 000 zł. Wysokość kary pieniężnej ustali i wymierzy w drodze decyzji 

administracyjnej dyrektor urzędu morskiego, z uwzględnieniem w szczególności zakresu 

naruszenia, powtarzalności naruszeń lub korzyści finansowych uzyskanych z tytułu 

naruszenia. 

 Analogiczne do wyżej opisanych rozwiązania zaproponowano także w art. 4 noweli - 

do ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej, przy czym organem właściwym 

do rozpatrywania skarg pasażerów oraz nakładania kar pieniężnych na przewoźnika, 

operatora terminalu lub sprzedawcę biletów, będzie dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej. 
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 W art. 3 noweli dodano do ustawy o usługach turystycznych przepis upoważniający 

marszałka województwa do kontroli zgodności działalności organizatorów turystyki lub 

pośredników turystycznych z postanowieniami rozporządzenia 1177/2010. Ponadto 

rozszerzono ustawę o nowy rozdział określający zasady i tryb wymierzania przez marszałka 

województwa kar pieniężnych za naruszenie obowiązków lub warunków określonych w 

rozporządzeniu. 

 W art. 5 w pkt 1 noweli wyłączono stosowanie postanowień Kodeksu morskiego w 

zakresie uregulowanym w rozporządzeniu 1177/2010. Ponadto dostosowano do 

rozporządzenia szereg przepisów Kodeksu dotyczących odstąpienia przez pasażera od 

umowy przewozu oraz zwrotu opłaty za nieodbytą podróż. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

 Ustawa uchwalona przez Sejm na 44. posiedzeniu w dniu 21 czerwca b.r. pochodziła 

z przedłożenia rządowego. Rada Ministrów zadeklarowała, że projekt ma na celu wykonanie 

prawa Unii Europejskiej.  

 Prace nad ustawą prowadziła Komisja Infrastruktury. Ustawa nie była przedmiotem 

kontrowersji, przyjęta została poprawka zgłoszona do projektu w drugim czytaniu. 

 Za przyjęciem ustawy głosowało 429 posłów, przy braku głosów przeciw i 

wstrzymujących się.  

 

III. Uwagi. 

1) W myśl art. 43a ust. 5 ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej 

i administracji morskiej (art. 2 pkt 2 noweli), minister właściwy do spraw gospodarki 

morskiej określi, w drodze rozporządzenia, dyrektora urzędu morskiego właściwego do 

rozpatrywania skarg, o których mowa w art. 25 ust. 3 rozporządzenia nr 1177/2010, 

biorąc pod uwagę natężenie ruchu pasażerskiego w portach i przystaniach morskich. 

Zgodnie z art. 38 ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji 

morskiej, minister właściwy do spraw gospodarki morskiej jest naczelnym organem 

administracji morskiej, któremu podlegają dyrektorzy urzędów morskich - przez niego 

powoływani i nadzorowani. Przy takim stanie prawnym nadregulacją wydaje się 

stosowanie formy aktu prawa powszechnie obowiązującego w relacjach między 

organami administracji rządowej, z których jeden jest hierarchicznie podporządkowany 
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drugiemu. Wystarczającym instrumentem prawnym byłoby w analizowanej sytuacji 

zarządzenie lub upoważnienie, stosowane w administracji publicznej jako środek 

służący np. delegowaniu uprawnienia ministra do wydawania decyzji 

administracyjnych, na pracownika ministerstwa. Analogiczne zastrzeżenia budzi 

konstrukcja z art. 4 pkt 1 lit. b noweli, wedle której minister właściwy do spraw 

transportu ma wyznaczać w drodze rozporządzenia dyrektora urzędu żeglugi 

śródlądowej właściwego do rozpatrywania skarg na naruszenia praw pasażerów. 

2) Zgodnie z dodawanym do ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej 

i administracji morskiej art. 43a (art. 2 pkt 2 noweli), pasażer niezadowolony ze sposobu 

rozpatrzenia przez przewoźnika lub operatora terminalu skargi na naruszenie jego praw 

albo którego skarga pozostała bez odpowiedzi, będzie mógł wnieść skargę do dyrektora 

urzędu morskiego wskazanego w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego do 

spraw gospodarki morskiej. Do rozpatrywania przez dyrektora urzędu morskiego skarg 

pasażerów znajdą zastosowanie przepisy Działu VIII Kodeksu postępowania 

administracyjnego. Zgodnie z art. 221 § 2 KPA, określającym zasady ogólne wnoszenia 

skarg i wniosków w trybie  Działu VIII Kodeksu, petycje, skargi i wnioski mogą być 

składane do organów państwowych i samorządowych oraz organizacji i instytucji 

społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu 

administracji publicznej. Skarga zawiera więc zarzut wadliwej działalności organu lub 

jego pracownika, a jej stosowanie wprost i w pełnym zakresie do podmiotów spoza 

sfery administracji publicznej (w analizowanej sytuacji do przedsiębiorców 

prowadzących działalność gospodarczą w zakresie przewozów morskich i wodnych 

śródlądowych) może być źródłem wielu wątpliwości interpretacyjnych. W celu ich 

uniknięcia należałoby wskazać, które przepisy KPA miałyby znaleźć zastosowanie do 

skargi, o której mowa w rozporządzeniu 1177/2010 - odesłanie do całego Działu VIII 

wydaje się zbyt szerokie. 

3) W art. 5 w pkt 6 noweli wskazano, że obowiązku posiadania ubezpieczenia od 

odpowiedzialności za szkody na osobie lub mieniu, o którym mowa w art. 182 § 1 

ustawy - Kodeks morski, nie stosuje się do przewozów na pokładzie statków klasy B. 

Przepis ten wymaga doprecyzowania, ponieważ Kodeks morski nie zawiera do tej pory 

regulacji dotyczącej klasyfikacji statków. Wydane na podstawie nieobowiązującej już 

ustawy o bezpieczeństwie morskim rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 

sierpnia 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznego uprawiania żeglugi 
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przez statki morskie, posługiwało się określeniem statek klasy B, pod którym rozumiano 

statki pasażerskie uprawiające pasażerską żeglugę krajową, w czasie której nie oddalają 

się dalej niż 20 mil morskich od brzegu. 

 

 

IV. Poprawki o charakterze techniczno-prawnym. 

1) w art. 2 w pkt 1, w pkt 28 wyraz "zmieniającego" zastępuje się wyrazem "zmieniającym"; 

2) w art. 4 w pkt 1 w lit. a, w pkt 11 wyraz "zmieniającego" zastępuje się wyrazem 

"zmieniającym"; 

3) w art. 5 w pkt 1, w § 1a wyraz "zmieniającego" zastępuje się wyrazem "zmieniającym"; 

4) w art. 6 w ust. 2 wyraz "zmieniającego" zastępuje się wyrazem "zmieniającym"; 

5) w art. 7 wyraz "zmieniającego" zastępuje się wyrazem "zmieniającym". 

 

Maciej Telec 

Główny legislator 

 


