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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. 

o pracy na morzu 

 

(druk nr 1045) 

 

 

 

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB 

FIZYCZNYCH (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) 

 

Art. 21. 

1. Wolne od podatku dochodowego są: 

1)   (uchylony); 

(pkt 2-23 pominięto) 

23a) część dochodów osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, przebywających czasowo za 

granicą i uzyskujących dochody z tytułu: 

a)  stypendiów - w wysokości stanowiącej równowartość diety z tytułu podróży 

służbowych poza granicami kraju, określonej w przepisach w sprawie wysokości 

oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi 

zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z 

tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, za każdy dzień, w którym było 

otrzymywane stypendium, 

b)  ryczałtów na koszty utrzymania i zakwaterowania wypłacanych z budżetu 

państwa w związku ze skierowaniem do pracy dydaktycznej w szkołach i 

ośrodkach akademickich za granicą, przyznanych na podstawie odrębnych 

przepisów; 

23b) zwrot kosztów poniesionych przez pracownika z tytułu używania pojazdów 

stanowiących własność pracownika, dla potrzeb zakładu pracy, w jazdach lokalnych, 

jeżeli obowiązek ponoszenia tych kosztów przez zakład pracy albo możliwość 

przyznania prawa do zwrotu tych kosztów wynika wprost z przepisów innych ustaw 

- do wysokości miesięcznego ryczałtu pieniężnego albo do wysokości 

nieprzekraczającej kwoty ustalonej przy zastosowaniu stawek za 1 kilometr 

przebiegu pojazdu, określonych w odrębnych przepisach wydanych przez 

właściwego ministra, jeżeli przebieg pojazdu, z wyłączeniem wypłat ryczałtu 

pieniężnego, jest udokumentowany w ewidencji przebiegu pojazdu prowadzonej 

przez pracownika; przepis art. 23 ust. 7 stosuje się odpowiednio; 

<23c) dochody marynarzy, którzy są obywatelami państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej lub państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 

uzyskane z tytułu pracy na statkach morskich o polskiej przynależności 
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używanych do przewozu ładunku lub pasażerów w żegludze międzynarodowej, w 

rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym, 

wykonywanej łącznie przez okres przekraczający 183 dni w roku podatkowym, z 

wyjątkiem marynarzy zatrudnionych na: 

a) holownikach, na których mniej niż 50% czasu pracy faktycznie 

wykonywanej przez holownik w ciągu roku stanowił przewóz ładunku lub 

pasażerów drogą morską, 

b) pogłębiarkach, na których mniej niż 50% czasu pracy faktycznie 

wykonywanej przez pogłębiarkę w ciągu roku stanowił przewóz wydobytego 

materiału drogą morską;> 

1a. Do przychodów pracowników tymczasowych, w rozumieniu odrębnych przepisów, 

otrzymanych od pracodawcy użytkownika ma zastosowanie ust. 1 pkt 11-11b, 13 i 16. 

(ust. 2 5 uchylone). 

5a. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 63a, przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu 

dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy. 

5b. W razie cofnięcia zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 63a, podatnik traci prawo do 

zwolnienia i jest obowiązany do zapłaty podatku za cały okres korzystania ze zwolnienia 

podatkowego. 

5c. W razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 5b, podatnik jest obowiązany do 

zwiększenia podstawy opodatkowania o kwotę dochodu, w odniesieniu do którego utracił 

prawo do zwolnienia, a w razie poniesienia straty do jej zmniejszenia o tę kwotę - w 

rozliczeniu zaliczki za wybrany okres wpłaty zaliczek, o którym mowa w art. 44, w 

którym utracił to prawo, a gdy utrata prawa nastąpi w ostatnim okresie wpłaty zaliczek 

danego roku podatkowego - w zeznaniu rocznym. 

5d. – 6 (uchylone). 

7. Za wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 36, poniesione z tytułu prowadzenia szkoły 

niepublicznej w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, jeżeli nie zostały zaliczone do 

kosztów uzyskania przychodów, uważa się wydatki na: 

1)   zakup stanowiących środki trwałe pomocy dydaktycznych i innych urządzeń 

niezbędnych do prowadzenia szkoły; 

2)   wydatki związane z organizowaniem wypoczynku wakacyjnego uczniów, w części 

stanowiącej wynagrodzenie personelu wychowawczego i obsługi, jeżeli nie zostało 

pokryte przez wpłaty rodziców. 

( ust. 8. -12. uchylone). 

13. Przepis ust. 1 pkt 16 lit. b stosuje się, jeżeli otrzymane świadczenia nie zostały zaliczone 

do kosztów uzyskania przychodów i zostały poniesione: 

1)   w celu osiągnięcia przychodów lub 

2)   w celu realizacji zadań organizacji i jednostek organizacyjnych działających na 

podstawie przepisów odrębnych ustaw, lub 

3)   przez organy (urzędy) władzy lub administracji państwowej albo samorządowej oraz 

jednostki organizacyjne im podległe lub przez nie nadzorowane, lub 
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4)   przez osoby pełniące funkcje obywatelskie, o których mowa w art. 13 pkt 5, w 

związku z wykonywaniem tych funkcji. 

14. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 19, ma zastosowanie do pracowników, których 

miejsce zamieszkania jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład 

pracy, a podatnik nie korzysta z kosztów uzyskania przychodów określonych w art. 22 

ust. 2 pkt 3 i 4. 

15. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 20, nie ma zastosowania do wynagrodzenia: 

1)   pracownika odbywającego podróż służbową poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

2)   pracownika w związku z jego pobytem poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w 

celu udziału w konflikcie zbrojnym lub dla wzmocnienia sił państwa albo państw 

sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich 

skutkom, a także w związku z pełnieniem funkcji obserwatora w misjach 

pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych, o ile otrzymuje 

świadczenia zwolnione od podatku na podstawie ust. 1 pkt 83 lub 83a; 

3)   uzyskiwanego przez członka służby zagranicznej. 

(ust. 16 18. uchylone). 

19. Zwolnieniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 122, nie podlegają środki stanowiące zwrot 

wydatków poniesionych na realizację zadania publicznego lub przedsięwzięcia będącego 

przedmiotem umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym przez partnera prywatnego lub 

za jego pośrednictwem oraz środki przeznaczone na nabycie udziałów (akcji) w spółce 

zawiązanej w celu realizacji umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. 

20. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 125, nie ma zastosowania do świadczeń 

otrzymywanych na podstawie stosunku pracy, pracy nakładczej lub na podstawie umów 

będących podstawą uzyskiwania przychodów zaliczonych do źródła, o którym mowa w 

art. 10 ust. 1 pkt 2. 

21. (uchylony). 

22. (uchylony). 

23. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 6 i 6a, w odniesieniu do wygranych uzyskanych 

w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w 

innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, stosuje się pod 

warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego 

opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest 

Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od 

organu podatkowego państwa, na którego terytorium loterie, gry lub zakłady wzajemne 

są urządzane i prowadzone. 

24. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 46, nie ma zastosowania do otrzymanych 

dochodów z tytułu realizacji projektu w ramach umowy o współpracy bliźniaczej 

(umowy twinningowej), zawartej na podstawie prawa wspólnotowego, zgodnie z którą 

instytucją wdrażającą jest instytucja polskiej administracji publicznej. 

25. Za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się: 

1)   wydatki poniesione na: 
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a)  nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu 

mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a 

także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania 

wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub 

lokalem, 

b)  nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału 

w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej 

lub udziału w takim prawie, 

c)  nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, 

prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w 

tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego 

gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału 

w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten 

zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego, 

d)  budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku 

mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, 

e)  rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego 

budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub 

własnego pomieszczenia niemieszkalnego 

- położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie 

należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji 

Szwajcarskiej; 

2)   wydatki poniesione na: 

a)  spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego 

przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o 

którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na cele określone w pkt 1, 

b)  spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego 

przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o 

którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na spłatę kredytu (pożyczki), o 

którym mowa w lit. a, 

c)  spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu 

(pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z 

odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na spłatę 

kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a lub b 

- w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę 

w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z 

zastrzeżeniem ust. 29 i 30; 

3)   wartość otrzymanego w ramach odpłatnego zbycia w drodze zamiany znajdującego 

się w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej: 
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a)  budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu 

mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, 

lub 

b)  spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa do domu 

jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, lub udziału w tych prawach, lub 

c)  gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału 

w takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym 

również gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania 

gruntu lub udziału w takim prawie z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, 

lub 

d)  gruntu, udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału 

w takim prawie, związanych z budynkiem lub lokalem wymienionym w lit. a. 

26. Przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. d i e, 

rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność 

podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do 

lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich 

prawach. 

27. W przypadku ponoszenia wydatków na cele mieszkaniowe w innym niż Rzeczpospolita 

Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, zwolnienie, o 

którym mowa w ust. 1 pkt 131, stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy prawnej 

wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych 

umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez 

organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, na którego 

terytorium podatnik ponosi wydatki na cele mieszkaniowe. 

28. Za wydatki, o których mowa w ust. 25, nie uważa się wydatków poniesionych na: 

1)   nabycie gruntu lub udziału w gruncie, prawa wieczystego użytkowania gruntu lub 

udziału w takim prawie, budynku, jego części lub udziału w budynku, lub 

2)   budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, adaptację lub remont budynku albo 

jego części 

- przeznaczonych na cele rekreacyjne. 

29. W przypadku gdy kredyt (pożyczka), o którym mowa w ust. 25 pkt 2 lit. a-c, stanowi 

część kredytu (pożyczki) przeznaczonego na spłatę również innych niż wymienione w 

tych przepisach zobowiązań kredytowych (pożyczkowych) podatnika, za wydatki 

poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki przypadające na 

spłatę kredytu (pożyczki) określonego w ust. 25 pkt 2 lit a-c oraz zapłacone odsetki od tej 

części kredytu (pożyczki), która proporcjonalnie przypada na spłatę kredytu (pożyczki), o 

których mowa w ust. 25 pkt 2 lit. a-c. 

30. Przepis ust. 1 pkt 131 nie ma zastosowania do tej części wydatków, o których mowa w 

ust. 25 pkt 2, które podatnik uwzględnił korzystając z ulg podatkowych, w rozumieniu 

Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz do tej części 

wydatków, o których mowa w ust. 25 pkt 2, którymi sfinansowane zostały wydatki 
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określone w ust. 25 pkt 1, uwzględnione przez podatnika korzystającego z ulg 

podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem 

dochodowym. 

31. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 132, stosuje się, jeżeli: 

1)   wysokość nagrody przekazanej na rzecz instytucji realizującej cele, o których mowa 

w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, jest udokumentowana dowodem 

wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej instytucji, a w przypadku nagrody innej 

niż pieniężna - dokumentem, z którego wynika wartość przekazanej nagrody, oraz 

oświadczeniem obdarowanej instytucji o jej przyjęciu; 

2)   nagroda, o której mowa w pkt 1, została przekazana najpóźniej do dnia upływu 

terminu dla złożenia zeznania podatkowego, o którym mowa w art. 45 ust. 1, 

składanego za rok podatkowy, w którym otrzymano nagrodę. 

32. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 136, nie ma zastosowania do przychodów 

określonych w art. 12 ust. 1. 

33. Przez pracownicze programy emerytalne rozumie się pracownicze programy emerytalne 

utworzone i działające w oparciu o przepisy dotyczące pracowniczych programów 

emerytalnych obowiązujące w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych 

państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji 

Szwajcarskiej. 

34. Osoba, o której mowa w ust. 1 pkt 117a, jest obowiązana złożyć świadczeniodawcy 

pisemne oświadczenie o uprawnieniu i pobieraniu świadczenia z pomocy społecznej lub 

zasiłku rodzinnego, na zasadach określonych odpowiednio w przepisach o pomocy 

społecznej oraz w przepisach o świadczeniach rodzinnych, podając imię i nazwisko, 

adres zamieszkania, numer PESEL oraz numer decyzji, na podstawie której osoba ta 

pobiera świadczenie z pomocy społecznej lub zasiłek rodzinny. 

<35. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 23c, ma zastosowanie pod warunkiem 

złożenia urzędowi skarbowemu, o którym mowa w art. 45 ust. 1b, nie później niż w 

terminie określonym w art. 45 ust. 1, zaświadczenia lub zaświadczeń, o których 

mowa w art. 85 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu (Dz. U. poz. ...).> 

 

 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. O PORTACH I PRZYSTANIACH MORSKICH (Dz. U. 

z 2010 r. Nr 33, poz. 179) 

 

Art. 9. 

1. Źródłami przychodów podmiotu zarządzającego są: 
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  1)   opłaty z tytułu użytkowania, najmu, dzierżawy lub innej umowy, na mocy której 

podmiot zarządzający oddaje w odpłatne korzystanie grunty oraz obiekty, urządzenia 

i instalacje portowe; 

  2)   opłaty portowe; 

  3)   przychody z usług świadczonych przez podmiot zarządzający; 

  4)   wpływy z innych tytułów. 

2. Przychody z działalności podmiotu zarządzającego przeznacza się na: 

  1)   budowę, rozbudowę, utrzymanie i modernizację infrastruktury portowej; 

  2)   realizację innych zadań wynikających z przedmiotu jego działalności; 

  3)   pokrycie jego bieżących kosztów utrzymania. 

<3. Podmiot zarządzający portem może przeznaczyć część przychodów z tytułu opłat 

portowych, do wysokości 0,005 euro za jednostkę pojemności brutto (GT) statku, na 

działalność komisji socjalnych, o których mowa w art. 87 ustawy z dnia 5 sierpnia 

2015 r. o pracy na morzu (Dz. U. poz. …).> 

 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. O ŚWIADCZENIACH OPIEKI ZDROWOTNEJ 

FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2015 r. poz. 581) 

 

Art. 68. 

1. Osoba niewymieniona w art. 66 ust. 1, pracownik przebywający na urlopie bezpłatnym, 

poseł do Parlamentu Europejskiego wybrany w Rzeczypospolitej Polskiej lub osoba 

niewymieniona w art. 66 ust. 1, do której ma zastosowanie art. 11 ust. 3 lit. e 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 

2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, może ubezpieczyć 

się dobrowolnie na podstawie pisemnego wniosku złożonego w Funduszu, jeżeli ma 

miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Korzystający może zgłosić wolontariusza do ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli nie jest on 

objęty ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu. 

3. Osoba, o której mowa w ust. 1, jest obowiązana zgłosić do Funduszu członków rodziny, o 

których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 5 i 6, w terminie 7 dni od dnia określonego w umowie, o 

której mowa w ust. 5, lub od dnia zaistnienia okoliczności powodujących konieczność 

dokonania zgłoszenia. 

4. Podstawę wymiaru składki opłacanej przez: 

1)   osobę, o której mowa w ust. 1, stanowi kwota deklarowanego miesięcznego dochodu, 

nie niższa jednak od kwoty odpowiadającej przeciętnemu wynagrodzeniu; 

2)   korzystającego, o którym mowa w ust. 2, stanowi kwota odpowiadająca minimalnemu 

wynagrodzeniu; 
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3)   osobę, o której mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1-4, stanowi kwota odpowiadająca wysokości 

specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującego na podstawie przepisów o 

świadczeniach rodzinnych. 

5. Osoba, o której mowa w ust. 1, zostaje objęta ubezpieczeniem zdrowotnym z dniem 

określonym w umowie zawartej przez tę osobę z Funduszem, a przestaje być nim objęta z 

dniem rozwiązania umowy lub po upływie miesiąca nieprzerwanej zaległości w opłacaniu 

składek. 

6. Wolontariusz, o którym mowa w ust. 2, zostaje objęty ubezpieczeniem zdrowotnym z 

dniem określonym w umowie zawartej przez korzystającego z Funduszem, a przestaje być 

nim objęty z dniem rozwiązania umowy lub po upływie miesiąca nieprzerwanej zaległości 

w opłacaniu składek. 

7. Objęcie osoby, o której mowa w ust. 1, ubezpieczeniem zdrowotnym uzależnione jest od 

wniesienia opłaty na rachunek Funduszu. 

8. Wysokość opłaty jest uzależniona od okresu, w którym osoba, o której mowa w ust. 1, nie 

była objęta ubezpieczeniem zdrowotnym, i wynosi: 

1)   20% dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki dla osoby, której przerwa 

w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek wynosi nieprzerwanie od 3 miesięcy 

do roku; 

2)   50% dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki dla osoby, której przerwa 

w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek wynosi nieprzerwanie powyżej roku 

do 2 lat; 

3)   100% dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki dla osoby, której przerwa 

w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek wynosi nieprzerwanie powyżej 2 lat 

do 5 lat; 

4)   150% dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki dla osoby, której przerwa 

w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek wynosi nieprzerwanie powyżej 5 lat 

do 10 lat; 

5)   200% dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki dla osoby, której przerwa 

w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek wynosi nieprzerwanie powyżej 10 

lat. 

<8a. W przypadku marynarzy będących osobami, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 

2, z wyłączeniem osób przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na 

podstawie zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt 

tolerowany, oraz w pkt 2a, z wyłączeniem osób korzystających z ochrony czasowej 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do okresu, o którym mowa w ust. 8, nie 

wlicza się okresu ich zatrudnienia na statkach morskich o obcej przynależności.> 

9. Opłata nie dotyczy osób wymienionych w art. 3 ust. 2. 

10. Przy obliczaniu opłaty do okresu, w którym osoba ubezpieczająca się dobrowolnie nie 

była ubezpieczona, dolicza się okres niepodlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu na 

podstawie dotychczasowych przepisów. 
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11. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby, o której mowa w ust. 1, Fundusz może 

odstąpić od pobrania opłaty lub rozłożyć ją na raty miesięczne, jednak nie więcej niż na 12 

rat. 

12. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej osoby, o której mowa w ust. 1, i zgłoszonych do 

Funduszu członków jej rodziny, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 5 i 6, oraz 

wolontariusza, o którym mowa w ust. 2, przysługuje od dnia objęcia ubezpieczeniem 

zdrowotnym i wygasa po upływie 30 dni od dnia ustania ubezpieczenia zdrowotnego w 

Funduszu. 

 

Art. 83. 

1. W przypadku gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona przez płatnika, o którym 

mowa w art. 85 ust. 1-13, zgodnie z przepisami art. 79 i 81 jest wyższa od zaliczki na 

podatek dochodowy od osób fizycznych obliczonej przez tego płatnika zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), składkę obliczoną za poszczególne miesiące 

obniża się do wysokości tej zaliczki. 

2. W przypadku nieobliczania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych przez 

płatnika, od przychodów stanowiących podstawę wymiaru składki, zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, składkę 

obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości 0 zł. 

3. Jeżeli podstawę obliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi: 

[1)   przychód ubezpieczonego wolny od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 

1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, 

od którego płatnik nie oblicza zaliczki na ten podatek,] 

<1) przychód ubezpieczonego wolny od podatku dochodowego na podstawie art. 21 

ust. 1 pkt 23c oraz pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 

od osób fizycznych, od którego płatnik nie oblicza zaliczki na ten podatek,> 

2)   przychód członka służby zagranicznej wykonującego obowiązki służbowe w 

placówce zagranicznej, z wyłączeniem dodatku zagranicznego i innych świadczeń 

przysługujących tym osobom, 

3)   przychód ubezpieczonego wolny od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 

1 pkt 74 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, 

od którego płatnik nie oblicza zaliczki na ten podatek, w stosunku do 

ubezpieczonych, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 16, 

4)   przychód ubezpieczonego zwolniony od podatku na podstawie umów o unikaniu 

podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych, od którego 

płatnik nie oblicza zaliczki na ten podatek, w stosunku do ubezpieczonych, o których 

mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 i 16, 

5)   inny niż wymieniony w pkt 4 przychód ubezpieczonego, od którego płatnik nie 

oblicza zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych na podstawie art. 32 ust. 

6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, 
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6)   przychód z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia albo innej 

umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego 

stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, lub przychód z tytułu pełnienia funkcji 

członka rady nadzorczej, od którego, na mocy przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 

r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pobiera się zryczałtowany podatek 

dochodowy 

- składkę na ubezpieczenie zdrowotne płatnik oblicza zgodnie z przepisami art. 79 i 81. 

 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. O BEZPIECZEŃSTWIE MORSKIM (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 611) 

 

Art. 5. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   statku - należy przez to rozumieć urządzenie pływające używane w środowisku morskim, 

w tym również: wodoloty, poduszkowce, statki podwodne i ruchome platformy 

wiertnicze, chyba że powołane w ustawie umowy międzynarodowe stanowią inaczej; 

2)   statku o wartości historycznej - należy przez to rozumieć statki zabytkowe i ich repliki, w 

tym również statki przeznaczone do wspierania i promocji rzemiosł tradycyjnych i 

umiejętności żeglarskich używane zgodnie z zasadami tradycyjnego żeglarstwa i 

tradycyjnych technik; 

3)   statku rybackim - należy przez to rozumieć statek rybacki w rozumieniu art. 8 ust. 1 

ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2015 r. poz. 222); 

4)   statku pasażerskim - należy przez to rozumieć statek przeznaczony lub używany do 

przewozu więcej niż 12 pasażerów; 

5)   promie pasażerskim typu ro-ro - należy przez to rozumieć statek pasażerski posiadający 

urządzenia umożliwiające wjazd i wyjazd z niego pojazdów drogowych lub kolejowych; 

6)   statkach służby państwowej specjalnego przeznaczenia - należy przez to rozumieć statki 

używane wyłącznie do: 

a)  inspekcji i pomiarów hydrograficznych, 

b)  ratowania życia na morzu, 

c)  zwalczania rozlewów olejów i substancji szkodliwych lub zanieczyszczających 

środowisko naturalne, 

d)  obsługi oznakowania nawigacyjnego, 

e)  wykonywania ustawowych zadań Służby Celnej, 

f)  zabezpieczenia przeciwpożarowego i zwalczania pożarów, 

g)  łamania lodów; 

7)   jachcie morskim - należy przez to rozumieć jacht rekreacyjny lub jacht komercyjny, o 

napędzie żaglowym lub mechanicznym; 
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8)   jachcie rekreacyjnym - należy przez to rozumieć statek przeznaczony lub używany 

wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji, inny niż jacht komercyjny; 

9)   jachcie komercyjnym - należy przez to rozumieć statek przeznaczony do celów 

sportowych lub rekreacyjnych, 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; 

10)  jachcie śródlądowym - należy przez to rozumieć statek żeglugi śródlądowej o napędzie 

żaglowym lub mechanicznym przeznaczony lub używany wyłącznie do uprawiania 

sportu lub rekreacji, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o 

żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1458); 

11)  działaniach statek-port - należy przez to rozumieć działania wywołujące bezpośredni 

wpływ na statek związane z przemieszczaniem osób, ładunku lub zaopatrzenia; 

12)  żegludze na linii regularnej - należy przez to rozumieć żeglugę na wodach morskich 

zapewniającą połączenie pomiędzy co najmniej dwoma portami, zgodnie z 

opublikowanym rozkładem lub odbywającą się z taką regularnością lub częstotliwością, 

która pozwala rozpoznać jej cykliczny charakter; 

13)  pasażerskiej żegludze krajowej - należy przez to rozumieć żeglugę na wodach morskich 

uprawianą przez statki pasażerskie pomiędzy portami morskimi Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

14)  międzynarodowej żegludze pasażerskiej - należy przez to rozumieć żeglugę na wodach 

morskich statkiem pasażerskim inną niż pasażerska żegluga krajowa; 

15)  informacji dotyczącej identyfikacji statku - należy przez to rozumieć podstawowe 

informacje o statku, takie jak nazwa oraz, o ile statek posiada, sygnał rozpoznawczy oraz 

numer IMO statku nadany przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO) lub morski 

radiowy numer identyfikacyjny MMSI; 

16)  organizacji - należy przez to rozumieć instytucję klasyfikacyjną wykonującą zadania w 

zakresie nadzoru technicznego nad statkami; 

17)  uznanej organizacji - należy przez to rozumieć organizację uznaną przez Komisję 

Europejską zgodnie z przepisami Unii Europejskiej w zakresie wspólnych reguł i norm 

dotyczących organizacji dokonujących inspekcji i przeglądów statków; 

18)  przepisach klasyfikacyjnych - należy przez to rozumieć wymagania uznanej organizacji 

w zakresie budowy statku, jego stałych urządzeń oraz wyposażenia, a także utrzymania 

statku oraz procedur przeprowadzania przeglądów statku; 

19)  przeglądzie statku - należy przez to rozumieć kontrolę przeprowadzaną przez organizację 

w celu potwierdzenia zgodności z przepisami klasyfikacyjnymi dla wydania świadectwa 

klasy; 
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20)  świadectwie klasy - należy przez to rozumieć dokument wydany przez uznaną 

organizację potwierdzający zdolność lub przystosowanie statku do określonego używania 

zgodnie z przepisami klasyfikacyjnymi tej uznanej organizacji; 

21)  certyfikacie - należy przez to rozumieć dokument bezpieczeństwa wydany dla statku 

zgodnie z przepisami ustawy oraz umów międzynarodowych; 

22)  dacie rocznicowej - należy przez to rozumieć dzień i miesiąc każdego roku, taki sam jak 

w dacie upływu ważności danego certyfikatu; 

23)  inspekcji - należy przez to rozumieć kontrolę przeprowadzaną przez: 

a)  państwo bandery, inne państwo na zlecenie państwa bandery lub uznaną organizację 

w imieniu państwa bandery, w celu potwierdzenia, że statek i jego załoga spełniają 

wymagania określone w przepisach krajowych i międzynarodowych, 

b)  państwo portu - zgodnie z postanowieniami porozumień międzynarodowych w 

sprawie inspekcji państwa portu; 

24)  Memorandum Paryskim - należy przez to rozumieć międzynarodowe porozumienie 

administracji morskich państw Europy i Kanady w sprawie regionalnego systemu 

portowej kontroli statków obcych bander zawijających do ich portów, podpisane w 

Paryżu dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. Urz. MI z 2010 r. Nr 14, poz. 49); 

25)  regionie Memorandum Paryskiego - należy przez to rozumieć obszar geograficzny, w 

którym państwa-strony Memorandum Paryskiego przeprowadzają inspekcje na podstawie 

postanowień tego Memorandum; 

26)  systemie THETIS - należy przez to rozumieć system informacyjny wspomagający 

realizację zadań inspekcji państwa portu, zawierający dane dotyczące inspekcji państwa 

portu przeprowadzanych w regionie Memorandum Paryskiego; 

27)  priorytecie I lub priorytecie II - należy przez to rozumieć element opisujący status statku 

w systemie THETIS, określający obowiązek przeprowadzenia inspekcji statku, zależny 

od profilu ryzyka statku, a także czasu jaki upłynął od ostatniej inspekcji oraz zaistnienia 

czynników nadrzędnych lub nieoczekiwanych okoliczności; 

28)  profilu wysokiego, profilu średniego lub profilu niskiego ryzyka - należy przez to 

rozumieć element systemu THETIS opisujący statek w zależności od parametrów 

określonych w przepisach Unii Europejskiej w sprawie kontroli przeprowadzanej przez 

państwo portu, decydujący o priorytecie inspekcji statku, zakresie i częstotliwości jej 

przeprowadzania; 

29)  zatrzymaniu statku - należy przez to rozumieć decyzję zakazującą wyjścia statku w 

morze z powodu wykrytych uchybień, które pojedynczo lub razem czynią statek 

niezdatny do żeglugi morskiej; 

30)  wstrzymaniu operacji - należy przez to rozumieć decyzję zakazującą kontynuowania 

pracy statku ze względu na wykazane uchybienia, które pojedynczo lub razem mogłyby 

uczynić dalszą pracę statku niebezpieczną; 

31)  zakazie wejścia do portu - należy przez to rozumieć decyzję wydaną kapitanowi lub 

armatorowi statku skutkującą, zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi 

inspekcji państwa portu, zakazem wejścia do wszystkich portów i kotwicowisk państw 

członkowskich Unii Europejskiej; 
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32)  zakazie używania statku - należy przez to rozumieć decyzję zabraniającą uprawiania 

regularnej żeglugi promu pasażerskiego typu ro-ro lub szybkiego statku pasażerskiego 

wydaną zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi systemu obowiązkowych 

przeglądów dla bezpiecznej, regularnej żeglugi promów typu ro-ro i szybkich statków 

pasażerskich; 

33)  umowach międzynarodowych - należy przez to rozumieć: 

a)  Międzynarodową konwencję o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, sporządzoną w 

Londynie dnia 1 listopada 1974 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 61, poz. 318 i 319 oraz z 1986 

r. Nr 35, poz. 177) wraz z Protokołem z 1978 r. dotyczącym Międzynarodowej 

konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, sporządzonym w Londynie dnia 

17 lutego 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 61, poz. 320 i 321), i z Protokołem z 1988 r. 

dotyczącym Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, 

sporządzonym w Londynie dnia 11 listopada 1988 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 191, poz. 

1173), zwaną dalej "Konwencją SOLAS", 

b)  Międzynarodową konwencję o liniach ładunkowych, sporządzoną w Londynie dnia 5 

kwietnia 1966 r. (Dz. U. z 1969 r. Nr 33, poz. 282) wraz z Protokołem z 1988 r. 

dotyczącym Międzynarodowej konwencji o liniach ładunkowych, 1966, 

sporządzonym w Londynie dnia 11 listopada 1988 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 46, poz. 

372), zwaną dalej "Konwencją o liniach ładunkowych", 

c)  Konwencję w sprawie międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom na 

morzu z 1972 roku, sporządzoną w Londynie dnia 20 października 1972 r. (Dz. U. z 

1977 r. Nr 15, poz. 61 i 62 oraz z 1984 r. Nr 23, poz. 106), zwaną dalej "Konwencją 

o zapobieganiu zderzeniom", 

d)  Międzynarodową konwencję o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 

1973, sporządzoną w Londynie dnia 2 listopada 1973 r., oraz Protokół z 1978 r. 

dotyczący tej konwencji, sporządzony w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. (Dz. U. z 

1987 r. Nr 17, poz. 101) oraz Protokołem z 1997 r. uzupełniającym Międzynarodową 

konwencję o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, 

zmodyfikowaną przynależnym do niej Protokółem z 1978 r., sporządzonym w 

Londynie dnia 26 września 1997 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 202, poz. 1679), zwaną dalej 

"Konwencją MARPOL", 

e)  Międzynarodową konwencję o pomierzaniu pojemności statków z 1969 r., 

sporządzoną w Londynie dnia 23 czerwca 1969 r. (Dz. U. z 1983 r. Nr 56, poz. 247), 

zwaną dalej "Konwencją TONNAGE", 

f)  Międzynarodową konwencję w sprawie kontroli szkodliwych systemów 

przeciwporostowych na statkach, podpisaną w Londynie dnia 5 października 2001 r. 

(Dz. U. z 2008 r. Nr 134, poz. 851); 

34)  Kodeksie ISM - należy przez to rozumieć Międzynarodowy kodeks zarządzania 

bezpieczną eksploatacją statków i zapobieganiem zanieczyszczaniu, określony w 

rozdziale IX Konwencji SOLAS; 

<34a) Kodeksie ISPS – należy przez to rozumieć Międzynarodowy kodeks ochrony 

statków i obiektów portowych, określony w rozdziale XI-2 Konwencji SOLAS;> 
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35)  państwie członkowskim Unii Europejskiej - należy przez to rozumieć również państwo 

członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronę umowy o 

Europejskim Obszarze Gospodarczym; 

36)  państwie trzecim - należy przez to rozumieć państwo niebędące państwem członkowskim 

Unii Europejskiej. 

 

Art. 18. 

1. W celu zapewnienia spełniania przez statek o polskiej przynależności wymagań, o których 

mowa w art. 11, oraz wymagań Kodeksu ISM, statek podlega inspekcji państwa bandery 

przeprowadzanej przez organy inspekcyjne w zakresie, terminach i trybie określonych w 

ustawie, umowach międzynarodowych oraz przepisach ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o 

obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 934 i 1014). 

2. Organami inspekcyjnymi, o których mowa w ust. 1, są dyrektorzy urzędów morskich, a za 

granicą również konsulowie. 

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może określić, w drodze rozporządzenia, 

organy inspekcyjne dla jednostek pływających Straży Granicznej i Policji, rodzaje 

przeglądów i inspekcji oraz tryb ich dokonywania, a także rodzaje i wzory dokumentów 

jednostek pływających, uwzględniając specyficzny charakter zadań wykonywanych przez 

te jednostki pływające. 

4. Minister Obrony Narodowej może określić, w drodze rozporządzenia, organy inspekcyjne 

dla jednostek pływających Marynarki Wojennej, rodzaje przeglądów i inspekcji, oraz tryb 

ich dokonywania, uwzględniając specyficzny charakter zadań wykonywanych przez te 

jednostki pływające. 

5. Organy inspekcyjne mogą powierzyć przeprowadzenie określonych inspekcji 

wyznaczonym w tym celu osobom lub uznanej organizacji. 

6. Organy inspekcyjne, o których mowa w ust. 2, mogą zwrócić się do organu inspekcyjnego 

innego państwa o przeprowadzenie inspekcji państwa bandery i wydanie odpowiedniego 

certyfikatu w ich imieniu, jeżeli państwo to jest stroną umowy międzynarodowej, na 

podstawie której dany certyfikat został wydany. 

7. Organ inspekcyjny przeprowadza inspekcje państwa bandery przy pomocy inspektora 

inspekcji państwa bandery. 

[8. Inspektorem inspekcji państwa bandery może być osoba, która posiada kwalifikacje, 

doświadczenie oraz wiedzę w zakresie wymagań dotyczących bezpieczeństwa statków.] 

<8. Inspektorem inspekcji państwa bandery może być osoba, która posiada kwalifikacje, 

doświadczenie i wiedzę w zakresie wymagań dotyczących bezpieczeństwa statków 

oraz zagadnień objętych Konwencją MLC.> 

9. Inspektor ma prawo wstępu na statki za okazaniem dokumentu identyfikacyjnego. 

10. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 9, przysługuje również osobie wykonującej 

czynności nadzoru nad przeprowadzaniem inspekcji państwa bandery. 

11. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, wzór 

dokumentu identyfikacyjnego inspektora inspekcji państwa bandery oraz osoby 
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wykonującej czynności nadzoru nad przeprowadzaniem inspekcji państwa bandery, 

kierując się koniecznością określenia niezbędnych informacji umożliwiających 

identyfikację inspektora oraz tej osoby, a także potrzebą określenia jednolitego wzoru tego 

dokumentu. 

 

Art. 27. 

[1. W przypadku stwierdzenia w wyniku inspekcji państwa bandery, że stan statku lub sposób 

jego załadowania stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa na morzu, życia lub środowiska 

morskiego, organ inspekcyjny, w drodze decyzji, zatrzymuje statek, zabrania użycia statku 

lub wstrzymuje operacje, podczas których zostały stwierdzone nieprawidłowości, 

wskazując jednocześnie uchybienia, które należy usunąć, mając na uwadze stopień 

stwarzanego zagrożenia. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.] 

<1. W przypadku stwierdzenia w wyniku inspekcji państwa bandery, że stan statku lub 

sposób jego załadowania stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa na morzu, życia lub 

środowiska morskiego, albo warunki pracy lub życia marynarzy nie spełniają 

wymagań określonych w Konwencji MLC, organ inspekcyjny, w drodze decyzji, 

zatrzymuje statek, zabrania użycia statku lub wstrzymuje operacje, podczas których 

zostały stwierdzone nieprawidłowości, wskazując jednocześnie uchybienia, które 

należy usunąć, mając na uwadze stopień stwarzanego zagrożenia. Decyzji nadaje się 

rygor natychmiastowej wykonalności.> 

2. W przypadku stwierdzenia w wyniku inspekcji państwa bandery, że stan statku nie czyni 

go niezdatnym do żeglugi, lecz nie pozwala na użycie go do żeglugi w sposób zamierzony 

przez armatora, organ inspekcyjny, w drodze decyzji, zabrania użycia statku w sposób 

zamierzony, wskazując jednocześnie uchybienia, które należy usunąć, aby statek mógł być 

w ten sposób użyty. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. 

 

Art. 40. 

1. Organ inspekcyjny przeprowadza inspekcję wstępną w celu sprawdzenia czy statek posiada 

wymagane w umowach międzynarodowych dokumenty dotyczące bezpieczeństwa i 

ochrony statku, ochrony środowiska morskiego, kontroli ogólnego stanu statku, w tym 

warunków życia i pracy na statku oraz czy uchybienia wykazane podczas poprzedniej 

inspekcji państwa portu zostały usunięte. 

[2. Organ inspekcyjny przeprowadza inspekcję bardziej szczegółową w każdym przypadku, 

gdy w wyniku inspekcji wstępnej występują wyraźne powody, aby stwierdzić, że stan statku, 

jego wyposażenia lub skład i kwalifikacje załogi nie spełniają wymagań określonych w 

umowach międzynarodowych.] 

<2. Organ inspekcyjny przeprowadza inspekcję bardziej szczegółową w przypadku, gdy 

w wyniku inspekcji wstępnej występują wyraźne powody, aby stwierdzić, że stan 

statku, jego wyposażenia lub skład i kwalifikacje załogi statku oraz warunki życia i 

pracy na statku nie spełniają wymagań określonych w umowach 

międzynarodowych.> 
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3. Zakres inspekcji, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz wyraźne powody do przeprowadzenia 

inspekcji bardziej szczegółowej, określają przepisy wydane na podstawie art. 58. 

 

<Art. 40a. 

1. W przypadku stwierdzenia w wyniku bardziej szczegółowej inspekcji, że warunki 

życia i pracy na statku nie są zgodne z wymaganiami określonymi w Konwencji 

MLC, organ inspekcyjny informuje kapitana statku o stwierdzonych uchybieniach 

oraz o terminach, w których należy je usunąć. 

2. W przypadku gdy uchybienia, o których mowa w ust. 1, są znaczące lub dotyczą 

informacji, o której mowa w art. 56a ust. 1, organ inspekcyjny informuje właściwe 

organizacje zrzeszające odpowiednio marynarzy lub armatorów.> 

 

Art. 43. 

1. W przypadku stwierdzenia w wyniku inspekcji, że: 

[1)   stan statku lub sposób jego załadowania stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa 

statku, osób na nim przebywających lub dla środowiska morskiego, organ inspekcyjny, 

w drodze decyzji, biorąc pod uwagę stopień stworzonego zagrożenia, zatrzymuje statek 

lub wstrzymuje operacje, podczas których zostały stwierdzone nieprawidłowości, 

wskazując jednocześnie uchybienia, które należy usunąć;] 

<1) stan statku lub sposób jego załadowania stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa 

statku, osób na nim przebywających lub dla środowiska morskiego albo gdy 

warunki życia i pracy marynarzy na statku stwarzają wyraźne zagrożenie dla ich 

bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony lub występują uchybienia stanowiące 

poważne lub powtarzające się naruszenie wymagań określonych w Konwencji 

MLC, organ inspekcyjny, w drodze decyzji, biorąc pod uwagę stopień stworzonego 

zagrożenia, zatrzymuje statek lub wstrzymuje operacje, podczas których zostały 

stwierdzone nieprawidłowości, wskazując jednocześnie uchybienia, które należy 

usunąć;> 

2)   statek nie jest wyposażony w sprawny rejestrator danych z podróży (VDR) lub 

uproszczony rejestrator danych z podróży (S-VDR), gdy statek podlega takiemu 

obowiązkowi, organ inspekcyjny, w drodze decyzji, zatrzymuje statek. 

2. Decyzjom, o których mowa w ust. 1, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. 

3. W przypadku gdy ogólny stan statku znacząco odbiega od wymagań w zakresie 

bezpieczeństwa, inspektor w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe może 

wstrzymać inspekcję do czasu, gdy zostaną podjęte niezbędne działania dla zapewnienia, 

aby statek spełniał odpowiednie wymagania określone w umowach międzynarodowych. 

4. W przypadku wydania decyzji o zatrzymaniu statku organ inspekcyjny, niezwłocznie po 

zakończeniu inspekcji, doręcza decyzję kapitanowi statku, informując o jej wydaniu 

administrację państwa bandery statku albo konsula, bądź najbliższe przedstawicielstwo 

dyplomatyczne tego państwa, a także, jeżeli ma to zastosowanie, podmioty, które wydały 

statkowi świadectwo klasy lub odpowiednie certyfikaty. Do decyzji o zatrzymaniu statku 

organ inspekcyjny załącza raport z przeprowadzonej inspekcji. 
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<4a. W przypadku wydania decyzji o zatrzymaniu statku ze względu na poważne lub 

powtarzające się naruszenia wymagań określonych w Konwencji MLC, lub z uwagi 

na to, że warunki życia i pracy marynarzy na statku stwarzają wyraźne zagrożenie 

dla ich bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony, organ inspekcyjny niezwłocznie 

powiadamia o tym administrację państwa bandery, zwracając się z prośbą o 

ustosunkowanie się w określonym terminie do stwierdzonych uchybień oraz 

informując o możliwości udziału w inspekcji jej przedstawiciela. Organ inspekcyjny 

niezwłocznie informuje również armatora oraz reprezentatywne organizacje 

zrzeszające odpowiednio marynarzy lub armatorów w państwie portu.> 

5. W celu zmniejszenia zatłoczenia statków w porcie, organ inspekcyjny może wydać zgodę, 

o ile nie stwarza to zagrożenia, na przemieszczenie zatrzymanego statku do innej części 

portu. Przy podejmowaniu decyzji o zatrzymaniu statku lub o zwolnieniu statku z 

zatrzymania organ inspekcyjny nie uwzględnia istniejącego lub mogącego powstać 

zatłoczenia. 

6. Jeżeli uchybienia stwierdzone w trakcie inspekcji nie mogą zostać naprawione w porcie 

zatrzymania, organ inspekcyjny, w drodze decyzji, zezwala statkowi na wyjście z portu w 

celu dokonania naprawy w najbliższej stoczni remontowej, w której może być dokonana 

naprawa, uzgodnionej z kapitanem lub armatorem statku, po spełnieniu uzgodnionych z 

właściwymi władzami państwa bandery statku warunków gwarantujących, że statek w 

czasie przejścia morzem nie będzie stanowił zagrożenia dla bezpieczeństwa morskiego i 

osób na nim przebywających oraz dla innych statków, oraz zagrożenia dla środowiska 

morskiego. 

7. O warunkach, o których mowa w ust. 6, organ inspekcyjny informuje właściwe władze 

państwa portu, w którym znajduje się stocznia remontowa, oraz właściwe władze państwa 

bandery statku albo najbliższe przedstawicielstwo dyplomatyczne tego państwa, a także 

podmioty, które wydały statkowi świadectwo klasy lub odpowiednie certyfikaty. 

8. W przypadku gdy stocznia remontowa, o której mowa w ust. 6, znajduje się na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, organ inspekcyjny właściwy ze względu na położenie stoczni 

przekazuje informację o podjętych działaniach organowi inspekcyjnemu, wydającemu 

zezwolenie na wyjście z portu w celu dokonania naprawy w tej stoczni. 

9. W przypadku gdy decyzja, o której mowa w ust. 6, podejmowana jest z powodu 

niespełniania przez statek przepisów IMO w sprawie programu rozszerzonych inspekcji w 

odniesieniu do przeglądów masowców i zbiornikowców
(4)

 albo w zakresie dokumentacji 

statku, albo z powodu wad konstrukcyjnych lub uchybień w tym zakresie, organ 

inspekcyjny może wymagać przeprowadzenia koniecznych pomiarów grubości poszycia 

kadłuba statku zanim statek opuści port, w którym został zatrzymany. 

10. W przypadku gdy uchybienie polega na braku wyposażenia statku w sprawny rejestrator 

danych z podróży (VDR) lub uproszczony rejestrator danych z podróży (S-VDR) i nie 

może ono zostać usunięte w porcie zatrzymania, organ inspekcyjny postępuje zgodnie z 

ust. 6 i 7 albo zezwala, w drodze decyzji, na wyjście statku z portu, nakazując usunięcie 

uchybienia w terminie 30 dni od dnia zakończenia inspekcji. 
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11. Przy wykonywaniu obowiązków organ inspekcyjny podejmuje wszelkie środki, aby 

uniknąć bezpodstawnego zatrzymania lub opóźnienia statku w porcie. W przypadku gdy 

statek jest bezpodstawnie zatrzymany lub opóźniony, armatorowi statku przysługuje 

odszkodowanie, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. W każdym przypadku zarzutu 

bezpodstawnego zatrzymania lub opóźnienia statku, ciężar dowodu spoczywa na armatorze 

statku. 

12. Koszty postoju statku w porcie powstałe w związku z zatrzymaniem statku pokrywa 

armator w wysokości określonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. 

o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 179). Organ inspekcyjny 

wydaje zgodę na wyjście statku z portu po uiszczeniu przez armatora pełnej opłaty 

związanej z postojem statku w porcie lub po przedłożeniu przez armatora listu 

gwarancyjnego o pokryciu kosztów postoju w porcie. 

 

Art. 45. 

[1. Decyzję o zwolnieniu statku z zatrzymania oraz decyzję o cofnięciu wstrzymania operacji 

wydaje organ inspekcyjny po ponownej inspekcji, podczas której stwierdzono usunięcie 

uchybień.] 

<1. Decyzję o zwolnieniu statku z zatrzymania oraz decyzję o cofnięciu wstrzymania 

operacji wydaje organ inspekcyjny po ponownej inspekcji statku, jeżeli stwierdził 

usunięcie uchybień lub zaakceptował plan działań naprawczych, który zostanie 

niezwłocznie wdrożony. Przed zaakceptowaniem planu działań naprawczych organ 

inspekcyjny może skonsultować się z administracją państwa bandery statku.> 

2. Za przeprowadzenie ponownej inspekcji organ inspekcyjny pobiera opłatę określoną w 

załączniku do ustawy. Opłata stanowi dochód budżetu państwa. 

3. Ponowną inspekcję przeprowadza się po uiszczeniu opłaty, o której mowa w ust. 2. 

 

<Art. 56a. 

1. Członek załogi statku może poinformować organ inspekcyjny o naruszeniu wymagań 

określonych w Konwencji MLC, w tym praw marynarzy. W takim przypadku 

inspektor organu inspekcyjnego podejmuje działania w celu wstępnej oceny 

otrzymanej informacji, z zapewnieniem poufności informacji i bez ujawniania 

tożsamości podmiotu składającego informację, zwaną dalej „skargą”. 

2. Wstępna ocena skargi, w zależności od jej charakteru, obejmuje sprawdzenie, czy 

skorzystano z procedur wnoszenia skarg na statkach przewidzianych w Konwencji 

MLC. Inspektor może również przeprowadzić bardziej szczegółową inspekcję. 

3. Inspektor zapewnia, jeżeli to możliwe, rozpatrzenie skargi na statku. 

4. W przypadku gdy w wyniku oceny, o której mowa w ust. 1, lub w wyniku 

przeprowadzonej inspekcji zostaną wykazane uchybienia uzasadniające zatrzymanie 

statku, organ inspekcyjny zatrzymuje statek. 

5. W pozostałych przypadkach oraz gdy skarga członka załogi statku dotycząca 

naruszenia wymagań określonych w Konwencji MLC nie została rozpatrzona na 

statku, inspektor niezwłocznie powiadamia o tym właściwy organ państwa bandery 
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statku, zwracając się o ustosunkowanie się w określonym terminie i przedstawienie 

planu działań naprawczych. 

6. W przypadku gdy nie udało się rozstrzygnąć skargi w wyniku działań podjętych 

zgodnie z ust. 5, aby zapewnić zachowanie otrzymanych od członka załogi statku 

informacji oraz przekazanie ich stronom zainteresowanym skorzystaniem z 

możliwości odwołania od wyniku rozstrzygnięcia skargi w sposób przewidziany 

prawem, organ inspekcyjny, w sprawach objętych zakresem Konwencji MLC, 

przekazuje kopię raportu z inspekcji, wraz z otrzymanymi w wyznaczonym terminie 

odpowiedziami właściwych organów państwa bandery statku, Dyrektorowi 

Generalnemu Międzynarodowego Biura Pracy oraz właściwym organizacjom 

zrzeszającym odpowiednio marynarzy lub armatorów. 

7. Do dnia 1 kwietnia każdego roku organ inspekcyjny przekazuje Dyrektorowi 

Generalnemu Międzynarodowego Biura Pracy informację o liczbie skarg, które 

wpłynęły w danym roku oraz sposobie ich załatwienia, w szczególności, o liczbie skarg 

uznanych za bezzasadne, oraz liczbie skarg uznanych za zasadne, w tym załatwionych 

i niezałatwionych, a także informację o liczbie zatrzymań statków, których przyczyną 

były uchybienia z zakresu Konwencji MLC.> 

 

<Art. 57a. 

W przypadku stwierdzenia w wyniku inspekcji, że na statku podnoszącym banderę 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej doszło do niebudzącego wątpliwości 

naruszenia przepisów prawa Unii Europejskiej, jeżeli ma to zastosowanie, organ 

inspekcyjny niezwłocznie informuje odpowiednie organy państwa bandery, instytucje 

międzynarodowe lub inne podmioty, aby mogły podjąć właściwe działania.> 

 

Art. 80. 

1. Skład załogi statku niezbędny dla bezpieczeństwa morskiego ustala dyrektor urzędu 

morskiego właściwy dla portu macierzystego statku i potwierdza: 

1)   wydając certyfikat bezpiecznej obsługi dla statków podlegających Konwencji SOLAS; 

2)   dokonując wpisu w karcie bezpieczeństwa lub certyfikacie, dla statków innych niż 

określone w pkt 1. 

<1a. Przy ustalaniu składu załogi statku dyrektor urzędu morskiego bierze pod uwagę 

wymagania zawarte w Konwencji SOLAS, w tym w szczególności w Kodeksie ISM 

oraz Kodeksie ISPS, a także potrzebę unikania i minimalizowana, o ile to możliwe, 

wydłużonego czasu pracy na statku, w celu zapewnienia odpowiedniego odpoczynku i 

ograniczenia zmęczenia marynarzy.> 

2. Na wniosek armatora statku niepodlegającego Konwencji SOLAS, uprawiającego żeglugę 

międzynarodową, dokumentem określającym niezbędny dla bezpieczeństwa morskiego 

skład załogi statku może być certyfikat bezpiecznej obsługi. 

[3. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, 

warunki ustalania składu załogi statku przez dyrektorów urzędów morskich oraz wzór 
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certyfikatu bezpiecznej obsługi, mając na uwadze przepisy IMO dotyczące minimalnej 

bezpiecznej obsady statku oraz zapewnienie jego bezpiecznej eksploatacji.] 

<3. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, 

wzór certyfikatu bezpiecznej obsługi statku oraz warunki ustalania składu załogi 

statku przez dyrektora urzędu morskiego, mając na uwadze postanowienia 

Konwencji SOLAS dotyczące minimalnej bezpiecznej obsady statku oraz wymagania 

Konwencji MLC określające warunki pracy i życia na statku, w tym konieczność 

zapewnienia w składzie załogi statku lekarza i kucharza, a także zapewnienie 

bezpiecznej eksploatacji statku.> 

4. Na wniosek Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta Głównego Policji 

oraz armatora statku służby państwowej specjalnego przeznaczenia dla statków tych służb, 

właściwy dyrektor urzędu morskiego, w drodze decyzji, może ustalić skład załogi oraz 

niezbędne kwalifikacje, członków załóg tych statków, mając na uwadze bezpieczeństwo 

statku, osób na nich przebywających oraz specyfikę funkcjonowania danej służby. 

 

Art. 127. 

1. Kto: 

1)   używa międzynarodowych sygnałów wzywania pomocy lub używa sygnału, który 

mógłby być wzięty za międzynarodowy sygnał wzywania pomocy, w celu innym niż 

potrzeba wskazania, że statek znajduje się w niebezpieczeństwie na morzu i wzywa 

pomocy, 

2)   bez upoważnienia używa oznakowania zastrzeżonego dla Służby SAR, 

3)   nie przekazuje, zgodnie z ustawą, posiadanych wiadomości o zagrożeniu życia 

ludzkiego na morzu, 

4)   nie dopełnia obowiązku liczenia lub rejestrowania osób odbywających podróż morską 

statkiem pasażerskim lub jachtem komercyjnym, innym niż jacht komercyjny odpłatnie 

udostępniany bez załogi, 

5)   wykonuje obowiązki członka załogi pomimo zawieszonych uprawnień, 

6)   używa lub udostępnia jacht morski do prowadzenia działalności, o której mowa w art. 

5 pkt 9, nie spełniając wymogów ustawy dotyczących jachtów komercyjnych, 

[7)   prowadzi statek morski lub statek żeglugi śródlądowej, jacht morski lub śródlądowy w 

stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego] 

<7) prowadzi statek morski lub statek żeglugi śródlądowej, jacht morski lub 

śródlądowy, lub wykonuje obowiązki w zakresie bezpieczeństwa statku, jego 

ochrony lub zapobiegania zanieczyszczaniu środowiska morskiego, w stanie 

nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego> 

- podlega karze pieniężnej do wysokości nieprzekraczającej dwudziestokrotnego 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za rok poprzedzający, ogłaszanego przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej 

Polskiej "Monitor Polski" dla celów emerytalnych i rentowych. 

2. Tej samej karze podlega: 
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1)   armator, o którym mowa w art. 88 ust. 4, który po uzyskaniu od kapitana statku 

informacji o zdarzeniach mających wpływ na bezpieczeństwo statku lub zagrażających 

bezpieczeństwu morskiemu, nie skontaktuje się niezwłocznie z właściwą Służbą VTS; 

2)   armator, kapitan lub przedstawiciel kapitana statku, który nie dopełni ciążącego na nim 

obowiązku przekazywania informacji zgodnie z art. 41 ust. 2; 

3)   armator, kapitan lub przedstawiciel kapitana statku zmierzającego do portu polskiego 

albo portu państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w przypadku statku o polskiej 

przynależności, który nie przekazuje kapitanowi portu informacji dotyczących 

identyfikacji statku, portu przeznaczenia, przewidywanego czasu przybycia do portu 

przeznaczenia i przewidywanego czasu wyjścia z portu oraz liczby wszystkich osób na 

statku; 

4)   dowódca jednostki pływającej Marynarki Wojennej, kapitan statku służby państwowej 

specjalnego przeznaczenia oraz prowadzący jacht morski, a także kierownik statku 

rybackiego o długości do 24 m, który przed wejściem do portu i przed jego 

opuszczeniem nie przekaże kapitanowi portu informacji o statku lub będzie 

manewrować statkiem niezgodnie z uzyskanym zezwoleniem na wejście lub wyjście; 

5)   pilot morski, który w trakcie wykonywania usług pilotowych stwierdzi lub poweźmie 

uzasadnione podejrzenie, że stan statku wykazuje braki, które mogłyby utrudnić 

bezpieczną żeglugę statku lub które mogłyby stanowić zagrożenie zanieczyszczeniem 

środowiska morskiego i nie poinformuje o powyższym właściwego organu 

inspekcyjnego; 

6)   podmiot zarządzający portem, przystanią morską lub obiektem portowym, który 

stwierdzi lub poweźmie uzasadnione podejrzenie, że stan statku wykazuje braki, które 

mogłyby zagrażać bezpieczeństwu statku lub które mogłyby stanowić zagrożenie 

zanieczyszczeniem środowiska morskiego, i nie poinformuje o powyższym właściwego 

organu inspekcyjnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 


