
 

 

ul. Wiejska 6/8, 00-902 Warszawa, tel. 22 694 93 02, faks 22 694 91 06, e-mail: Maciej.Telec@senat.gov.pl 

 

 

 
K AN CE LA R IA  
S E NAT U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, dnia 25 lipca 2019 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim 

(druk nr 1232) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim wdraża do 

polskiego porządku prawnego przepisy tzw. dyrektyw pasażerskich: 

1) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2109 z dnia 15 listopada 

2017 r. zmieniającej dyrektywę Rady 98/41/WE w sprawie rejestracji osób 

podróżujących na pokładzie statków pasażerskich płynących do portów państw 

członkowskich Wspólnoty lub z portów państw członkowskich Wspólnoty oraz 

dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/65/UE w sprawie formalności 

sprawozdawczych dla statków wchodzących do lub wychodzących z portów państw 

członkowskich; 

2) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2110 z dnia 15 listopada 

2017 r. w sprawie systemu inspekcji na potrzeby bezpiecznej eksploatacji statków 

pasażerskich typu ro-ro i szybkich jednostek pasażerskich uprawiających żeglugę na 

linii regularnej oraz zmieniającej dyrektywę 2009/16/WE i uchylającej dyrektywę Rady 

1999/35/WE. 

Dyrektywy te powinny zostać wdrożone do krajowych systemów prawnych państw 

członkowskich do dnia 21 grudnia 2019 r. 
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Trzecia spośród pakietu dyrektyw pasażerskich: dyrektywa Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2017/2108 z dnia 15 listopada 2017 r. zmieniająca dyrektywę Rady 2009/45/WE 

w sprawie reguł i norm bezpieczeństwa statków pasażerskich, zostanie wdrożona do 

polskiego porządku prawnego poprzez zmianę przepisów wykonawczych wydawanych na 

podstawie ustawy o bezpieczeństwie morskim. 

Podstawowym założeniem ustawy jest zwiększenie bezpieczeństwa morskiego poprzez 

zapewnienie jednolitego i zharmonizowanego sposobu przeprowadzania przeglądów i 

inspekcji na statkach pasażerskich typu ro-ro (statkach przystosowanych do wtaczania i 

wytaczania pojazdów drogowych lub szynowych) oraz szybkich statkach pasażerskich w 

żegludze na linii regularnej oraz pełnego włączenia inspekcji przeprowadzanych na tego typu 

statkach w system inspekcji prowadzonych przez państwo portu. 

Zgodnie z ust. 1a dodawanym do art. 3 ustawy, przepisy ustawy stosować się będzie 

również do statków pasażerskich typu ro-ro i szybkich statków pasażerskich o obcej 

przynależności w zakresie dotyczącym przeprowadzania inspekcji w trakcie uprawiania 

żeglugi na linii regularnej poza polskimi obszarami morskimi. 

W art. 1 w pkt 3 noweli zaproponowano zmiany w art. 5 ustawy zawierającym słownik 

stosowanych w niej określeń.  

Zmieniono m.in. definicję określenia „żegluga na linii regularnej” – należy przez to 

rozumieć żeglugę obejmującą serię podróży statku wykonywanych w celu obsługi ruchu 

między tymi samymi dwoma portami lub większą liczbą tych samych portów lub serię 

podróży statku z tego samego portu i z powrotem bez zawijania do portów pośrednich, 

wykonywanych zgodnie z opublikowanym rozkładem rejsów albo w taki sposób, że podróże 

te są na tyle regularne lub częste, że stanowią dający się wyróżnić systematyczny szereg 

połączeń. 

Ponadto zdefiniowano pojęcie „systemu THETIS EU” – systemu informacyjnego 

opracowanego i obsługiwanego przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Morskiego, 

wspomagającego realizację zadań inspekcji państwa portu oraz inspekcji państwa bandery, 

będącego platformą do wymiany informacji i raportowania o wynikach inspekcji i kontroli. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 6 ustawy, w ramach inspekcji państwa bandery statek o 

polskiej przynależności podlegał będzie także inspekcji w trakcie uprawiania żeglugi na linii 

regularnej – przeprowadzanej w trakcie podróży na statku pasażerskim typu ro-ro i szybkim 
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statku pasażerskim, uprawiających żeglugę między portem na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej a portem leżącym na terytorium państwa trzeciego albo na obszarach morskich 

Rzeczypospolitej Polskiej, na których mogą pływać statki pasażerskie klasy A. 

W art. 27 ust. 3-9 ustawy dookreślono katalog zadań organu inspekcyjnego. W 

przypadku wydania decyzji o zatrzymaniu statku, wstrzymaniu operacji z jego użyciem lub 

zabraniającej użycia statku w sposób zamierzony, organ inspekcyjny doręczy decyzję 

kapitanowi statku niezwłocznie po zakończeniu inspekcji. Armatorowi oraz kapitanowi statku 

przysługiwać ma prawo do wniesienia odwołania zgodnie z przepisami Kodeksu 

postępowania administracyjnego. 

Jeżeli naprawa nie zostanie dokonana w porcie, w którym nieprawidłowości zostały 

wykryte, organ inspekcyjny, w drodze decyzji, będzie mógł zezwolić statkowi na 

przepłynięcie do odpowiedniej stoczni remontowej.  

W przypadku gdy ogólny stan statku będzie znacząco odbiegał od wymagań w zakresie 

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

inspekcję statku do czasu, gdy zostaną podjęte niezbędne działania w celu usunięcia 

zagrożenia bezpieczeństwa życia lub zdrowia załogi i pasażerów oraz zapewnienia spełnienia 

przez statek wymagań określonych w umowach międzynarodowych. 

Zgodnie z dodawanym do ustawy art. 27a, decyzję o zwolnieniu statku z zatrzymania 

oraz decyzję o cofnięciu wstrzymania operacji wyda organ inspekcyjny po ponownej 

inspekcji statku, w przypadku gdy stwierdzi usunięcie uchybień. Za przeprowadzenie 

ponownej inspekcji organ inspekcyjny będzie pobierał stanowiącą dochód budżetu państwa 

opłatę, określoną w załączniku do ustawy.  

Koszty postoju statku w porcie powstałe w związku z zatrzymaniem statku pokrywać 

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

o portach i przystaniach morskich. Organ inspekcyjny wyda 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. 

Na podstawie art. 27b, organ inspekcyjny będzie obowiązany niezwłocznie zamieszczać 

w systemie THETIS EU informacje o wynikach inspekcji statków pasażerskich typu ro-ro i 

szybkich statków pasażerskich oraz o wydaniu decyzji o zatrzymaniu statku pasażerskiego 

typu ro-ro albo szybkiego statku pasażerskiego oraz o zmianie dotyczącej tych decyzji. 
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W art. 91 ust. 1a ustanowiono Krajowy Pojedynczy Punkt Kontaktowy, będący 

platformą elektroniczną łączącą Narodowy System SafeSeaNet, elektroniczny system 

administracji celnej i systemy elektroniczne służące przekazywaniu informacji przez armatora 

lub kapitana statku. 

W art. 103 ust. 2 ustawy skorygowano katalog informacji dotyczących osób 

podróżujących drogą morską zbieranych i przekazywanych przez armatora (art. 103 ust. 2 

UBM). Na podstawie art. 104a, informacje te będą udostępniane Morskiej Służbie 

Poszukiwania i Ratownictwa poprzez Narodowy System SafeSeaNet. W przypadku 

zagrożenia bezpieczeństwa statku lub osób na nim przebywających informacje, o których 

mowa będą udostępnione innym podmiotom biorącym udział w akcji poszukiwawczej lub 

ratowniczej, a także Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich oraz izbie morskiej, 

badającym przyczyny wypadku morskiego.  

Informacje dotyczące podróżujących będą przetwarzane wyłącznie w celu zwiększenia 

bezpieczeństwa morskiego albo badania wypadku morskiego oraz usuwane z Systemu w 

terminie określonym w ustawie. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa uchwalona przez Sejm na 83. posiedzeniu w dniu 4 lipca br. pochodziła z 

przedłożenia rządowego (druk sejmowy nr 3540, wpłynął do Marszałka Sejmu w dniu 13 

czerwca 2019 r.).  

Projekt ustawy skierowany został do I czytania w Komisji Gospodarki Morskiej i 

Żeglugi Śródlądowej. Przyjęto 4 poprawki zgłoszone do ustawy w II czytaniu.  

Za przyjęciem ustawy głosowało 418 posłów, przy 1 głosie przeciw i 1 głosie 

wstrzymującym się. 

 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. 

 

 

 

Maciej Telec 

Główny legislator
 


