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Opinia  
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I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim 

sprowadza się do zmiany jej załącznika.  

Modyfikacja zmierza do ułatwienia adresatom obliczania i dokonywania opłat za 

czynności przewidziane w ustawie oraz urealnienia wysokości określonych za nie stawek. 

Załącznik do ustawy o bezpieczeństwie morskim w dotychczasowym brzmieniu  

stwarzał problemy interpretacyjne oraz powodował nierówne traktowanie podmiotów.  

Zastosowanie jednostek taryfowych (j.t.) do przeliczania opłat za czynności 

administracyjne regulowane ustawą powodowało, że opłaty za te same czynności mogły się 

różnić od siebie w zależności od dnia ich uiszczania.  

Wartość złotowa jednostki taryfowej stanowi równowartość 0,2 SDR – Specjalnych 

Praw Ciągnienia, liczona według średniego kursu walutowego z poprzedniego tygodnia 

podanego w tabelach kursowych Narodowego Banku Polskiego.  

Opłata za poszczególne czynności administracyjne (prowadzenie inspekcji, 

wystawianie certyfikatów i dokumentów kwalifikacyjnych, przeprowadzanie egzaminów) 

zmienia się więc co tydzień w zależności od kursu SDR.  

Prowadzi to do rozbieżności polegającej na uiszczaniu opłat w różnej wysokości, w 

różnych terminach, przez osoby np. przystępujące do tego samego egzaminu.  

W celu ujednolicenia systemu opłat, zredukowania utrudnień związanych z 

wyliczaniem ich wysokości oraz uproszczenia towarzyszących procedur administracyjnych, 

w noweli zaproponowano zastąpienie jednostek taryfowych – złotymi polskimi (PLN).  

Ponadto, zmiany mają na celu dostosowanie treści załącznika do aktualnego stanu 

prawnego – zarówno w zakresie użytej nomenklatury, jak i wysokości opłat. 
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II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa uchwalona przez Sejm na 64. posiedzeniu w dniu 21 marca b.r. pochodziła z 

przedłożenia poselskiego. 

Prace nad projektem prowadziła Komisja Infrastruktury. W II czytaniu zgłoszono do 

projektu dwie poprawki – ograniczające jego zakres wyłącznie do zmiany polegającej na 

zastąpieniu jednostek taryfowych – złotówkami. Poprawki odrzucono. 

Za przyjęciem ustawy głosowało 233 posłów, przy 56 głosach przeciw i 146 

wstrzymujących się.  

 

III. Uwagi. 

1) Zgodnie z art. 107a ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie morskim, minister właściwy do spraw 

gospodarki morskiej sprawuje nadzór nad szkoleniem pilotów i praktykami pilotowymi 

dokonując audytów. W myśl ust. 6 w tym przepisie, za przeprowadzenie audytów, z 

wyjątkiem audytów dodatkowych, pobiera się opłaty w wysokości 50% kwoty 

określonej w pkt 12.1 i 12.4 części III "Opłaty za egzamin" załącznika do ustawy. Pkt 

12.1 oraz 12.4 części III "Opłaty za egzamin" załącznika do ustawy w dotychczasowym 

brzmieniu odpowiadają – po zmianie załącznika – pkt 13.1 oraz pkt 13.4. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1: 

a) w zdaniu wstępnym skreśla się wyrazy „w załączniku” 

b) dotychczasowe pkt 1-3 oznacza się jako lit. a-c i umieszcza się w pkt 2 ze zdaniem 

wstępnym w brzmieniu: 

„w załączniku:” 

c) dodaje się pkt 1 w brzmieniu: 

"1) w art. 107a ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

"6. Za przeprowadzenie audytów, z wyjątkiem audytów dodatkowych, pobiera się 

opłaty w wysokości 50% kwoty określonej w pkt 13.1 i 13.4 części III "Opłaty za 

egzamin" załącznika do ustawy. Opłaty stanowią dochód budżetu państwa.".". 

 

2) W celu ujednolicenia systemu opłat, zredukowania utrudnień związanych z wyliczaniem 

ich wysokości oraz uproszczenia towarzyszących procedur administracyjnych, w noweli 

zaproponowano zastąpienie jednostek taryfowych – złotymi polskimi (PLN). 
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Oznaczenie PLN to symbol walutowy złotego zapisany w standardzie ISO 4217, w 

którym dla nazw walut krajowych utworzono trzyliterowe skróty. Posługiwanie się w 

krajowym porządku prawnym międzynarodowym symbolem oznaczającym walutę 

polską wydaje się zbędne, skoro w myśl art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

Narodowym Banku Polskim, znakami pieniężnymi Rzeczypospolitej Polskiej są 

banknoty i monety opiewające na złote i grosze. Warto zauważyć, że w polskim 

systemie prawa za pomocą nazw własnych oznaczane są także inne waluty – np. euro a 

nie EUR. Również ustawa o bezpieczeństwie morskim w jej tekście artykułowanym 

posługuje się skrótem „zł” 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 użyty czterdziestosiedmiokrotnie wyraz „PLN” zastępuje się wyrazem „zł”. 
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główny legislator 

 


