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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 z dnia 20 lipca 2018 r. 

 

o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej
 

 

(druk nr 908) 

 

 

U S T A W A    z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2128 

oraz z 2018 r. poz. 1137) 

Art. 6. 

1. Organami administracji żeglugi śródlądowej są: 

1)    minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej - jako naczelny organ administracji 

żeglugi śródlądowej; 

[2)   dyrektorzy urzędów żeglugi śródlądowej - jako terenowe organy administracji 

żeglugi śródlądowej.] 

<2) Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy, Dyrektor Urzędu Żeglugi 

Śródlądowej we Wrocławiu oraz Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w 

Szczecinie, zwani dalej „dyrektorami urzędów żeglugi śródlądowej” – jako 

terenowe organy administracji żeglugi śródlądowej.> 

1a. Minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej sprawuje nadzór nad działalnością 

dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej w zakresie uregulowanym w niniejszej ustawie. 

2. Dyrektorzy urzędów żeglugi śródlądowej podlegają ministrowi właściwemu do spraw 

żeglugi śródlądowej. 

[3. Obsługę finansowo-księgową urzędów żeglugi śródlądowej sprawuje główny księgowy 

urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej.] 

 

[Art. 7. 

Dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw 

żeglugi śródlądowej spośród kandydatów posiadających wiedzę, kwalifikacje zawodowe i 

doświadczenie w zakresie żeglugi śródlądowej i funkcjonowania administracji rządowej.] 
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<Art. 7. 

1. Dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej powołuje i odwołuje minister właściwy do 

spraw żeglugi śródlądowej spośród kandydatów posiadających wiedzę 

i doświadczenie w zakresie żeglugi śródlądowej lub prowadzenia inwestycji na 

śródlądowych drogach wodnych. 

2. Dyrektora delegatury urzędu żeglugi śródlądowej powołuje i odwołuje minister 

właściwy do spraw żeglugi śródlądowej, na wniosek właściwego dyrektora urzędu 

żeglugi śródlądowej, spośród kandydatów posiadających wiedzę i doświadczenie 

w zakresie żeglugi śródlądowej.> 

Art. 8. 

[1. Dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej wykonuje swoje zadania przy pomocy urzędu żeglugi 

śródlądowej.] 

<1. Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy wykonuje zadania przy 

pomocy Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy i delegatur urzędów żeglugi 

śródlądowej w Gdańsku, Giżycku oraz Warszawie.> 

<1a. Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu wykonuje zadania przy 

pomocy Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu i delegatur urzędów żeglugi 

śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu oraz Krakowie. 

1b. Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie wykonuje zadania przy pomocy 

Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie. 

1c. Delegaturą urzędu żeglugi śródlądowej kieruje dyrektor delegatury.> 

[2. Urzędy żeglugi śródlądowej tworzy i znosi, w drodze rozporządzenia, minister właściwy 

do spraw żeglugi śródlądowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

administracji publicznej, kierując się kryteriami ekonomicznymi i intensywnością ruchu 

żeglugowego.] 

[3. Minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej określi, w drodze rozporządzenia, 

terytorialny zakres działania dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej i siedziby urzędów, 

uwzględniając kryteria, o których mowa w ust. 2. 

4. Organizację urzędu żeglugi śródlądowej określi statut nadany, w drodze zarządzenia, przez 

ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej.] 

<3. Minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej określi, w drodze rozporządzenia: 
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1) terytorialny zakres działania dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej i siedziby 

urzędów żeglugi śródlądowej, kierując się kryteriami ekonomicznymi i 

intensywnością ruchu żeglugowego; 

2) siedziby oraz właściwość miejscową delegatur urzędów żeglugi śródlądowej w 

sprawach z zakresu działania dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej, 

uwzględniając liczbę spraw występujących na danym terenie. 

4. Minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej określi, w drodze zarządzenia, statut 

urzędu żeglugi śródlądowej oraz delegatur urzędów żeglugi śródlądowej określający 

organizację tego urzędu oraz jego delegatur.> 

<5. Dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej może przejąć lub przekazać do załatwienia 

delegaturze urzędu żeglugi śródlądowej sprawę należącą do właściwości innej 

delegatury tego urzędu żeglugi śródlądowej albo przekazać do załatwienia wskazanej 

delegaturze urzędu żeglugi śródlądowej sprawę należącą do swojej właściwości. 

6. Decyzje i postanowienia w sprawach z zakresu właściwości delegatury urzędu żeglugi 

śródlądowej oraz w sprawach przekazanych do załatwienia przez właściwego 

dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej na podstawie ust. 5 dyrektor delegatury 

urzędu żeglugi śródlądowej wydaje w imieniu właściwego dyrektora urzędu żeglugi 

śródlądowej. 

7. W zakresie swojej właściwości miejscowej dyrektorzy delegatur Urzędu Żeglugi 

Śródlądowej w Bydgoszczy oraz dyrektorzy delegatur Urzędu Żeglugi Śródlądowej 

we Wrocławiu wykonują zadania związane z uprawnieniami i obowiązkami, 

załatwiają sprawy oraz wykonują czynności należące odpowiednio do Dyrektora 

Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy albo Dyrektora Urzędu Żeglugi 

Śródlądowej we Wrocławiu, z wyłączeniem uprawnień, obowiązków, spraw i 

czynności, o których mowa w: 

1) art. 9 ust. 2 pkt 2a, art. 10a, art. 14, art. 26a ust. 1 i 2, art. 34d ust. 1 i 2, art. 34j ust. 1 

i 5 oraz art. 43 ust. 4a, 4b pkt 1 i ust. 6; 

2) art. 237 ust. 3 pkt 2, art. 357 oraz art. 401 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – 

Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180 oraz z 2018 r. poz. 650 i 710).> 
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Art. 9. 

1. Do właściwości dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej należą sprawy z zakresu 

administracji rządowej związane z uprawianiem żeglugi na śródlądowych drogach 

wodnych w zakresie unormowanym niniejszą ustawą. 

2. Do właściwości dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej należy: 

1)   nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi śródlądowej; 

2)   przeprowadzanie inspekcji statków; 

<2a) przeprowadzanie pomiaru statku i inspekcji technicznej statku;> 

3)   weryfikacja ustalonej głębokości tranzytowej na szlaku żeglownym; 

4)   kontrola przestrzegania przepisów dotyczących żeglugi na śródlądowych drogach 

wodnych, w portach, przystaniach i zimowiskach; 

5)   kontrola stanu oznakowania szlaku żeglownego, śluz, pochylni, mostów, urządzeń nad 

wodami i wejść do portów; 

6)   przeprowadzanie postępowania w sprawach wypadków żeglugowych; 

7)   kontrola dokumentów przewozowych i zgodności przewożonego przez statek ładunku 

z tymi dokumentami; 

8)   kontrola obcych statków w zakresie zgodności wykonywanych przewozów z 

postanowieniami umów międzynarodowych oraz pozwoleń na te przewozy; 

9)   współdziałanie z innymi organami w zakresie bezpieczeństwa żeglugi, ochrony 

środowiska, ochrony portów lub przystani, w tym wykonywania zadań obronnych i 

zadań o charakterze niemilitarnym, w szczególności zapobiegania aktom terroru i 

likwidacji ich skutków; 

10)  kontrola dokumentów armatorów dotyczących Funduszu Żeglugi Śródlądowej i 

Funduszu Rezerwowego; 

11)  wykonywanie zadań organu krajowego, o którym mowa w rozporządzeniu 

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.), zwanym dalej "rozporządzeniem nr 1177/2010", w zakresie usług 

przewozu drogą wodną śródlądową, z tym że rozpatrywanie skarg, o których mowa w 

art. 25 ust. 3 tego rozporządzenia, należy do właściwości dyrektora urzędu żeglugi 

śródlądowej określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2f; 
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12)   przekazywanie, w formie elektronicznej, do elektronicznego rejestru informacji o 

statku prowadzonego przez Komisję Europejską informacji o każdym nadanym 

europejskim numerze identyfikacyjnym statku oraz danych do identyfikacji statku 

określonych w dodatku IV załącznika II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2006/87/WE z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiającej wymagania techniczne dla 

statków żeglugi śródlądowej i uchylającej dyrektywę Rady 82/714/EWG (Dz. Urz. UE 

L 389 z 30.12.2006, str. 1, z późn. zm.) - niezwłocznie po uzyskaniu tych informacji. 

[2a. Do właściwości dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej, określonych w przepisach 

wydanych na podstawie ust. 2b, należy także przeprowadzanie: 

1)   pomiaru statku; 

2)   inspekcji technicznej statku. 

2b. Minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej określi, w drodze rozporządzenia, 

dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej właściwych do przeprowadzania pomiaru statku 

i inspekcji technicznej statku, kierując się kryteriami ekonomicznymi i intensywnością 

ruchu żeglugowego.] 

[2c. Dyrektorzy urzędów żeglugi śródlądowej, o których mowa w ust. 2a, działają jako organ 

inspekcyjny.] 

<2c. Dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej działa jako organ inspekcyjny.> 

2d. Minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej określi, w drodze rozporządzenia, 

dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej właściwego miejscowo do zarządzania usługami 

informacji rzecznej (RIS), kierując się koniecznością zapewnienia realizacji zadań w 

zakresie przekazywania informacji objętych tymi usługami, a także koniecznością 

zapewnienia infrastruktury niezbędnej do wykonywania tych zadań, w celu poprawy 

bezpieczeństwa i efektywności ruchu statków. 

2e. Do właściwości dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej, którego właściwość została 

określona w przepisach wydanych na podstawie ust. 2d, należy także zarządzanie 

usługami informacji rzecznej (RIS). 

2f. Minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej określi, w drodze rozporządzenia, 

dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej właściwego do rozpatrywania skarg, o których 

mowa w art. 25 ust. 3 rozporządzenia nr 1177/2010, biorąc pod uwagę natężenie ruchu 

pasażerskiego występującego w żegludze śródlądowej. 
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2g. Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie prowadzi bazę informacji o statkach, 

członkach załóg statków oraz o stanie śródlądowych dróg wodnych, zwaną dalej "bazą 

danych statków". Baza danych statków jest prowadzona w systemie teleinformatycznym. 

[3. Szczegółowy zakres działania dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej określa statut, o 

którym mowa w art. 8 ust. 4.] 

Art. 10. 

[1. Zadania, o których mowa w art. 9 ust. 2 pkt 2-8, 10 i 11, wykonują uprawnieni do 

przeprowadzenia inspekcji pracownicy urzędów żeglugi śródlądowej, zwani dalej 

"inspektorami".] 

<1. Zadania, o których mowa w art. 9 ust. 2 pkt 2, 3–8, 10 i 11, wykonują uprawnieni do 

przeprowadzenia inspekcji pracownicy urzędów żeglugi śródlądowej, zwani dalej 

„inspektorami”.> 

2. Inspektor ma prawo wejścia i przebywania na statku, na budowli wodnej służącej żegludze, 

w porcie, przystani i zimowisku, a także podpływania i cumowania statku inspekcyjnego 

do tych obiektów. 

3. Inspekcję przeprowadza się w miarę możliwości bez uszczerbku dla eksploatacji statku. 

4. Minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej określi, w drodze rozporządzenia, 

kategorie pracowników uprawnionych do wykonywania zadań inspekcyjnych, mając na 

względzie w szczególności charakter tych zadań. 

5. W czasie wykonywania zadań służbowych inspektor ma prawo do: 

1)   kontrolowania, czy statek jest uprawniony do działalności, jaką uprawia, i czy żegluga 

wykonywana jest zgodnie z przepisami prawa i umowami międzynarodowymi; 

2)   kontroli dokumentów dotyczących statku i załogi oraz przewozowych; 

3)   żądania wyjaśnień i podejmowania wszelkich czynności niezbędnych do 

przeprowadzenia kontroli na pokładzie, w ładowniach i innych pomieszczeniach 

statku; 

4)   dokonywania wpisów dotyczących przeprowadzonej kontroli w dzienniku 

pokładowym statku; 

5)   nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia w żegludze 

śródlądowej. 

6. Kierownik statku lub inna osoba odpowiedzialna za statek są obowiązani stosować się do 

doraźnych zaleceń w zakresie bezpieczeństwa żeglugi wydanych przez inspektora. 
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Art. 10a. 

[1. Zadania organu inspekcyjnego, o którym mowa w art. 9 ust. 2a, wykonuje powoływana i 

odwoływana przez ten organ techniczna komisja inspekcyjna, zwana dalej "komisją 

inspekcyjną".] 

<1. Zadania organu inspekcyjnego, o których mowa w art. 9 ust. 2 pkt 2a, wykonuje 

powoływana i odwoływana przez ten organ techniczna komisja inspekcyjna, zwana 

dalej „komisją inspekcyjną”.> 

2. W skład komisji inspekcyjnej wchodzą przewodniczący i eksperci. Jako ekspertów należy 

powołać w szczególności: pracownika urzędu żeglugi śródlądowej, specjalistę do spraw 

budowy statków oraz ich siłowni w zakresie żeglugi śródlądowej i specjalistę do spraw 

nautyki posiadającego patent żeglarski kapitana żeglugi śródlądowej uprawniający do 

kierowania statkiem, który podlega inspekcji. 

 

Art. 42a. 

1. Minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej opracowuje plan lub program rozwoju 

śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym, kierując się 

potrzebą zapewnienia warunków do zrównoważonego rozwoju systemu transportowego 

kraju. 

2. Plan lub program rozwoju śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu 

transportowym zawiera: 

1)   opis istniejącego stanu śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu 

transportowym wymagających przebudowy lub modernizacji wraz z opisem 

brakujących odcinków śródlądowych dróg wodnych istotnych dla osiągnięcia celu, o 

którym mowa w ust. 1; 

2)   opis planowanych przedsięwzięć polegających na przebudowie lub modernizacji 

śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym wraz z opisem 

planowanych nowych śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu 

transportowym; 

3)   szacunkowe koszty realizacji planowanych przedsięwzięć, o których mowa w pkt 2, 

wraz z harmonogramem ich realizacji. 

3. Zapewniając udział wszystkich zainteresowanych w osiąganiu celów środowiskowych, o 

których mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne [(Dz. U. poz. 1566)] 

<(Dz. U. poz. 1566)>, w szczególności w opracowywaniu, przeglądzie i aktualizacji planu 
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lub programu rozwoju śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu 

transportowym, minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej poda do publicznej 

wiadomości, na zasadach i w trybie określonych w przepisach ustawy z dnia 3 

października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 1405 i 1566), w celu zgłaszania uwag: 

1)   harmonogram prac związanych ze sporządzaniem planu lub programu rozwoju 

śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym, w tym 

zestawienie działań, które należy wprowadzić w drodze konsultacji; 

2)   projekt planu lub programu rozwoju śródlądowych dróg wodnych o szczególnym 

znaczeniu transportowym. 

4. Minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej zatwierdza plan lub program rozwoju 

śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym po zakończeniu 

konsultacji zgodnie z ust. 3. 

5. Do aktualizacji planu lub programu rozwoju śródlądowych dróg wodnych o szczególnym 

znaczeniu transportowym przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio. 

6. Organy administracji rządowej i samorządowej oraz instytuty badawcze nieodpłatnie 

przekazują ministrowi właściwemu do spraw żeglugi śródlądowej posiadane dane 

niezbędne do opracowania planu lub programu rozwoju śródlądowych dróg wodnych o 

szczególnym znaczeniu transportowym. 


