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DODATKOWE SPRAWOZDANIE 

 
KOMISJI  INFRASTRUKTURY  

 

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy 
o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych 
innych ustaw /druk nr 3369/. 
 

Sejm na 95. posiedzeniu w dniu 23 czerwca 2015 r. – zgodnie z art. 47 ust. 1                     
regulaminu Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 3499                    
do Komisji  Infrastruktury w celu rozpatrzenia  poprawek  zgłoszonych  w drugim czytaniu. 

Komisja Infrastruktury po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 
2015 roku   

wnosi: 
 
W y s o k i  S e j m   raczy następujące poprawki: 
 

1) w art. 1 w pkt 3 po lit. a dodać lit. aa w brzmieniu: 
„aa) pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

„9) jachcie komercyjnym – należy przez to rozumieć każdy jacht morski o długości 
powyżej 24 m lub statek przeznaczony do celów sportowych lub rekreacyjnych, 
w tym używany do przewozu nie więcej niż 12 pasażerów, w ramach 
prowadzenia działalności polegającej na: 

a) odpłatnym przewozie osób, 
b) odpłatnym wykonywaniu rejsów szkoleniowych, 
c) odpłatnym udostępnianiu statku w celach połowu organizmów morskich 

na podstawie sportowego zezwolenia połowowego zgodnie z przepisami o 
rybołówstwie, 

d) odpłatnym udostępnianiu statku obsadzonego załogą, 
e) każdym innym odpłatnym udostępnianiu statku, z tym że statek odpłatnie 

udostępniony bez załogi nie może być używany do prowadzenia 
działalności, o której mowa w lit. a–d;”,”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

 



2) w art. 1 w pkt 8 lit. b i c nadać brzmienie: 
„b) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2. Uznania, potwierdzenia uznania i zmiany zakresu uznania dokonuje się w 
drodze decyzji, po przeprowadzeniu kontroli polegającej na sprawdzeniu 
spełnienia wymagań w zakresie bazy technicznej stacji atestacji, o której mowa 
w ust. 1, oraz kwalifikacji jej personelu. Potwierdzeniem: uznania, 
potwierdzenia uznania i zmiany zakresu uznania jest świadectwo uznania.  

3. Świadectwo uznania wydaje się na czas nieokreślony na podstawie pozytywnych 
wyników kontroli. Świadectwo podlega potwierdzeniu corocznie w okresie od 
trzech miesięcy przed upływem daty rocznicowej świadectwa do trzech miesięcy 
po upływie tej daty.”, 

c) w ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
„1) szczegółowe warunki i tryb uznawania, potwierdzania uznania i zmiany 

zakresu uznania usług stacji atestacji, o których mowa w ust. 1,”;”; 
– KP PiS 

– odrzucić 
 

3) w art. 1 pkt 22 nadać brzmienie: 
„22) w art. 64: 

a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 
„2. Obowiązek posiadania co najmniej wykształcenia średniego nie dotyczy 

osób ubiegających się o najniższe dyplomy w żegludze krajowej i w 
rybołówstwie morskim. 

3. Obowiązek zdania egzaminu kwalifikacyjnego na poziomie operacyjnym 
przed Centralną Morską Komisją Egzaminacyjną nie dotyczy osób 
posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych w uczelniach, o 
których mowa w art. 74 ust. 2 pkt 1 lub 2, na kierunkach i w 
specjalnościach wskazanych w certyfikacie uznania, o którym mowa w art. 
75 ust. 8, potwierdzający uzyskanie wymaganych efektów kształcenia, 
jeżeli egzamin dyplomowy spełnia warunki do uznania go za równoważny 
z egzaminem kwalifikacyjnym na poziomie operacyjnym.”, 

b) dodaje się ust. 4–8 w brzmieniu: 
„4. Egzamin dyplomowy uznaje się za równoważny z egzaminem 

kwalifikacyjnym na poziomie operacyjnym, jeżeli: 
1) uczelnia zapewniła możliwość udziału przedstawiciela Centralnej 

Morskiej Komisji Egzaminacyjnej w składzie komisji egzaminacyjnej 
przeprowadzającej egzamin; 

2) student w całości ukończył proces szkolenia teoretycznego i 
praktycznego, a po nim zdał egzamin praktyczny; 

3) egzamin składa się z co najmniej 1 pytania lub zadania z każdej 
funkcji wskazanej w wymaganiach egzaminacyjnych na poziomie 
operacyjnym odpowiednim do kierunku i specjalności studiów, 
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 74 ust. 4; 

4) przewodniczącemu Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej 
przekazano informacje dotyczące egzaminu dyplomowego. 



5. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze 
rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb uznania egzaminu 
dyplomowego w uczelni, o której mowa w art. 74 ust. 2 pkt 1 lub 2, za 
równoważny z egzaminem kwalifikacyjnym na poziomie operacyjnym 
oraz sposób rejestracji wyników tych egzaminów, mając na uwadze 
wymagania egzaminacyjne określone na podstawie art. 74 ust. 4 oraz 
zapewnienie właściwego poziomu wyszkolenia osób ubiegających się o 
dyplomy. 

6. Obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa 
trzeciego uznanego przez Komisję Europejską w zakresie szkolenia 
marynarzy i wydawania im dokumentów kwalifikacyjnych, z którym 
minister właściwy do spraw gospodarki morskiej zawarł porozumienie 
dotyczące uznawania dyplomów i świadectw wydanych przez to państwo, 
może ubiegać się o dyplom lub świadectwo, jeżeli spełnia wymagania, o 
których mowa w ust. 1. 

7. Osoba, o której mowa w ust. 6, ubiegająca się o dyplom kapitana lub 
starszego mechanika, musi ukończyć szkolenie na poziomie zarządzania w 
morskiej jednostce edukacyjnej oraz zdać egzamin kwalifikacyjny na 
poziomie zarządzania i na dyplom kapitana lub dyplom starszego 
mechanika przed Centralną Morską Komisją Egzaminacyjną. 

8. Obywatel państwa trzeciego innego niż państwo, o którym mowa w ust. 6, 
może ubiegać się o dyplom lub świadectwo, jeżeli spełnia wymagania, o 
których mowa w ust. 1, oraz jeżeli: 

1) w przypadku ubiegania się o świadectwo na poziomie pomocniczym – 
ukończył szkolenie w morskiej jednostce edukacyjnej na poziomie 
pomocniczym i zdał egzamin na poziomie pomocniczym przed 
Centralną Morską Komisją Egzaminacyjną; 

2) w przypadku ubiegania się o dyplom na poziomie zarządzania – 
ukończył szkolenie w morskiej jednostce edukacyjnej na poziomie 
operacyjnym i poziomie zarządzania oraz zdał egzamin 
kwalifikacyjny na poziomie operacyjnym i poziomie zarządzania 
przed Centralną Morską Komisją Egzaminacyjną; 

3) w przypadku ubiegania się o dyplom kapitana lub starszego 
mechanika – ukończył szkolenie na poziomie operacyjnym i poziomie 
zarządzania w morskiej jednostce edukacyjnej oraz zdał egzamin 
kwalifikacyjny na poziomie operacyjnym, poziomie zarządzania i na 
dyplom kapitana lub dyplom starszego mechanika przed Centralną 
Morską Komisją Egzaminacyjną.”;”. 

– KP PiS 
– odrzucić 

 
 

Warszawa, dnia  24 czerwca 2015 roku 
 

 
           Sprawozdawca                                             Przewodniczący  Komisji 
   
                                                                                                                                     
     /-/Arkadiusz Litwiński                                     /- /Stanisław Żmijan      
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