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K AN CE LA R IA  
S E NAT U  

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2019 r. 

Opinia do ustawy o wsparciu finansowym armatorów śródlądowych, Funduszu Żeglugi 

Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym 

(druk nr 1276) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa ma na celu wdrożenie zaleceń wskazanych w stanowisku Komisji Europejskiej 

przesłanym w piśmie z dnia 8 sierpnia 2011 r. (COMP/F5/PO/ae-D*2011/075677), 

dotyczących obecnie funkcjonującego, notyfikowanego środka pomocowego: NN 48/2010 

(ex N 460/2008).  

W stanowisku Komisji Europejskiej wskazano zmiany, które należy wprowadzić w 

polskim systemie prawnym, aby zapewnić prawidłowe stosowanie unijnych przepisów o 

pomocy publicznej. Są to: 

– rozszerzenie listy beneficjentów Funduszu Żeglugi Śródlądowej o podmioty z krajów 

członkowskich UE; 

– ograniczenie wysokości pomocy do kwoty de minimis; 

– usunięcie mechanizmu wypłaty środków finansowych z Funduszu Żeglugi Śródlądowej 

za trwałe wyłączenie statków z eksploatacji; 

– uchylenie przepisów dotyczących pomocy dla przedsiębiorstw w trudnej sytuacji 

ekonomicznej. 

Ustawa jest ponadto efektem zleconego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 

opracowania „Ocena o funkcjonowania funduszu żeglugi śródlądowej w latach 2002–2010. 

Propozycja zmian legislacyjnych usprawniających funkcjonowanie funduszu”. 
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Zważywszy na bardzo szeroki zakres zmian, zaproponowano uchylenie ustawy z dnia 

28 października 2002 r. o Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym, oraz 

zastąpienie jej nową regulacją.  

Nowa ustawa reguluje zasady udzielania wsparcia finansowego armatorom 

śródlądowym, funkcjonowania Funduszu Żeglugi Śródlądowej oraz Funduszu Rezerwowego. 

Bank Gospodarstwa Krajowego, na wniosek armatora, będzie udzielał kredytu 

preferencyjnego na współfinansowanie zakupu, modernizacji lub remontu statku, w sposób i 

na zasadach określonych w Prawie bankowym. Wysokość oprocentowania kredytu 

preferencyjnego wyniesie 0,4 stopy redyskonta weksli określanej przez Narodowy Bank 

Polski.  

O udzielenie kredytu preferencyjnego będzie się mógł ubiegać się armator: 

– wykonujący działalność gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczypospolitej Polskiej, 

polegającą na przewozie ładunków, wykonywaniu prac utrzymaniowo-

modernizacyjnych na śródlądowych drogach wodnych, przewozie pasażerów na 

statkach przeznaczonych lub używanych do przewozu więcej niż 12 pasażerów, 

– nieposiadający zaległości z tytułu podatków stanowiących dochód budżetu państwa, 

składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz opłat i kar pieniężnych 

stanowiących przychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej, 

– posiadający zdolność kredytową, 

– który przeznaczy kredyt preferencyjny na współfinansowanie zakupu, modernizacji lub 

remontu statku, innego niż mały statek, 

– który wykaże planowany efekt ekologiczny lub planowany pozytywny efekt 

ekonomiczny,  

– który w okresie obowiązywania umowy kredytu preferencyjnego nie zbył statku, na 

którego zakup, modernizację lub remont uzyskał kredyt.  

W art. 8 ustawy określono zasady umarzania kredytu preferencyjnego, po spełnieniu 

przesłanek określonych w ustawie. 

Zgodnie z art. 15 ustawy, armatorom będzie można refinansować zakup środków 

ratunkowych,  oznakowania nawigacyjnego, środków sygnałowych, środków łączności 

radiotelefonicznej, urządzeń nawigacyjnych oraz urządzeń wykorzystujących nowe 
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technologie na statkach – jeżeli w danym roku kalendarzowym przewidziano środki 

przeznaczone na ten cel w planie finansowym Funduszu Żeglugi Śródlądowej. 

Minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej zamieści w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie podmiotowej urzędu go obsługującego informacje o wysokości środków 

przeznaczonych w danym roku kalendarzowym w planie finansowym Funduszu Żeglugi 

Śródlądowej na refinansowanie zakupu składników wyposażenia statku oraz o ich 

wyczerpaniu. 

Bank Gospodarstwa Krajowego zrefinansuje zakup składnika wyposażenia statku w 

wysokości 50% jego ceny zapłaconej przez armatora. O zrefinansowanie zakupu składnika 

wyposażenia statku będzie się mógł ubiegać armator, który złoży wniosek o refinansowanie 

zakupu składnika wyposażenia statku w roku, w którym zakupił ten składnik, nie posiada 

zaległości z tytułu podatków stanowiących dochód budżetu państwa, składek na 

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne lub opłat i kar pieniężnych stanowiących przychód 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Fundusz Żeglugi Śródlądowej będzie prowadzony w Banku Gospodarstwa Krajowego, 

ze środkami pochodzącymi z: 

– dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

– odsetek z tytułu oprocentowania środków Funduszu Żeglugi Śródlądowej oraz odsetek 

od lokat bankowych okresowo wolnych środków Funduszu Żeglugi Śródlądowej, 

– przychodów z inwestycji okresowo wolnych środków Funduszu Żeglugi Śródlądowej 

w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz 

papiery wartościowe określające świadczenia pieniężne gwarantowane lub poręczane 

przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, 

– odsetek od kredytów preferencyjnych udzielanych ze środków Funduszu Żeglugi 

Śródlądowej, 

– darowizn i zapisów, 

– wpływów z innych tytułów. 

Środki Funduszu Żeglugi Śródlądowej mogą pochodzić także z dotacji celowej 

z budżetu państwa w wysokości określonej w ustawie budżetowej, przekazywanej przez 

ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej. 

Środki Funduszu Żeglugi Śródlądowej przeznaczać się będzie na: 

– kredyty preferencyjne, 
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– refinansowanie zakupu składników wyposażenia statku, 

– wynagrodzenie prowizyjne przysługujące BGK z tytułu obsługi Funduszu Żeglugi 

Śródlądowej, 

– inne wydatki określone w planie finansowym Funduszu Żeglugi Śródlądowej związane 

z funkcjonowaniem Rady Żeglugi Śródlądowej oraz realizacją działań wskazanych w 

planie promocji żeglugi śródlądowej, 

– wpłaty na Fundusz Rezerwowy. 

Nadzór nad gospodarowaniem środkami Funduszu Żeglugi Śródlądowej sprawować 

będzie Rada Nadzorcza Banku Gospodarstwa Krajowego. 

W Banku Gospodarstwa Krajowego będzie prowadzony Fundusz Rezerwowy, 

uruchamiany w przypadkach przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 718/1999 z 

dnia 29 marca 1999 r. w sprawie polityki w zakresie zdolności przewozowych floty 

wspólnotowej w celu wspierania żeglugi śródlądowej. 

Fundusz Rezerwowy składać się ma z trzech odrębnych rachunków dla statków do 

przewozów ładunków suchych, zbiornikowców oraz pchaczy. Środki Funduszu 

Rezerwowego pochodzić będą m.in. ze składek specjalnych, o których mowa w 

rozporządzeniu 718/1999, uiszczanych przez armatorów. Obowiązek uiszczenia składek 

specjalnych powstanie z dniem uruchomienia mechanizmu Funduszu Rezerwowego. 

Przy ministrze właściwym do spraw żeglugi śródlądowej zostanie powołana Rada 

Żeglugi Śródlądowej jako organ opiniodawczo-doradczy. Do zadań Rady należało będzie 

m.in.wydawanie opinii do wniosków o udzielenie kredytu preferencyjnego, o częściowe 

umorzenie kredytu preferencyjnego oraz o udzielenie zgody na zbycie statku. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa uchwalona przez Sejm na 85. posiedzeniu w dniu 31 lipca br. pochodziła z 

przedłożenia rządowego (druk sejmowy nr 3666, wpłynął do Marszałka Sejmu w dniu 9 lipca 

2019 r.).  

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

Żeglugi Śródlądowej. Nowelę uzupełniono o niezbędne zmiany w ustawie o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji oraz w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych. 
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Po przeprowadzeniu II czytania na posiedzeniu Sejmu, niezwłocznie przystąpiono do III 

czytania. Za przyjęciem ustawy głosowało 410 posłów, przy braku głosów przeciw i 3 

głosach wstrzymujących się. 

 

III. Uwagi  

1. Tytuł ustawy jest niezgodny z jej zakresem podmiotowym. Jest to bowiem ustawa o 

wsparciu finansowym armatorów śródlądowych, Funduszu Żeglugi Śródlądowej 

i Funduszu Rezerwowym i reguluje zasady udzielania wsparcia finansowego 

armatorom śródlądowym (art. 1 pkt 1). Poza jednak tytułem i art. 1, ustawa 

konsekwentnie posługuje się już pojęciem armatora. 

 Abstrahując od tego, że określenie „armator śródlądowy” jest niestosowanym w 

systemie prawa skrótem myślowym, ponieważ chodzi o armatora statku używanego na 

śródlądowych drogach wodnych, różni się ono także od zdefiniowanego w art. 2 w pkt 1 

pojęcia „armator”. Należałoby rozważyć przyjęcie poprawki zapewniającej ustawie 

spójność terminologiczną w tym zakresie. 

Propozycja poprawki 

w art. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) armator śródlądowy – właściciela statku lub osobę, która uzyskała od właściciela tytuł 

prawny do władania statkiem we własnym imieniu, zwanego dalej „armatorem”; 

 

2. Zgodnie z art. 3 ust 1 ustawy, na wniosek armatora udziela się kredytu preferencyjnego 

na współfinansowanie zakupu, modernizacji lub remontu statku. Z art. 4 ust. 1 pkt 4 

ustawy wynika jednak, że kredyt może zostać udzielony tylko na statek nie będący 

małym statkiem w rozumieniu art. 4 ust. 2. 

Propozycja poprawki 

w art. 3 w ust. 1 po wyrazie „statku” dodaje się wyrazy „innego niż mały statek w rozumieniu 

ust. 2”; 

 

3. W myśl art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy, opinię do wniosku o udzielenie kredytu 

preferencyjnego wydaje się z uwzględnieniem rodzaju działalności gospodarczej 

wykonywanej przez armatora, mając na względzie potrzebę zapewnienia wsparcia dla 
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przewozu ładunków. Kredyt preferencyjny może być jednak udzielony nie tylko na 

działalność polegającą na przewozie ładunków, ale także na działalność polegającą na 

wykonywaniu prac utrzymaniowo-modernizacyjnych na śródlądowych drogach 

wodnych oraz na przewozie pasażerów na statkach przeznaczonych lub używanych do 

przewozu więcej niż 12 pasażerów. 

Propozycja poprawki 

w art. 6 w ust. 1 w pkt 1 po wyrazie „ładunków” dodaje się wyrazy „,wykonywania prac 

utrzymaniowo-modernizacyjnych na śródlądowych drogach wodnych oraz przewozu 

pasażerów na statkach przeznaczonych lub używanych do przewozu więcej niż 12 pasażerów; 

 

4. W art. 44 ust. 2 pkt 1 lit. a–d wskazano katalog opinii wydawanych przez Radę Żeglugi 

Śródlądowej.  

 Z kolei w art. 45 ust. 3 określono skutki niewydania opinii, o których mowa w art. 44 

ust. 2 pkt 1 lit. a–c, w terminie określonym w ust. 2 tego przepisu (opinie wydaje 

wówczas minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej). Art. 45 ust. 3 nie określa 

jednak, co dzieje się w przypadku niewydania w terminie opinii, o której mowa w art. 

44 ust. 2 pkt 1 lit. d (opinie w sprawach wskazanych przez ministra właściwego do 

spraw żeglugi śródlądowej). Brak takiej regulacji oznacza, że minister nie będzie mógł 

wydać opinii samodzielnie. 

Propozycja poprawki 

w art. 45 w ust. 3 i 4 wyrazy „44 ust. 2 pkt 1 lit. a–c” zastępuje się wyrazami „44 ust. 2  pkt 1 

lit. a–d”; 

 

5. Zgodnie z art. 52, wymierzając kary pieniężne, dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej 

bierze pod uwagę wartość refinansowania zakupu składnika wyposażenia statku, 

którego dotyczy naruszony obowiązek. Przepisy art. 189d pkt 2–6 ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 

2096 oraz z 2019 r. poz. 60 i 730) stosuje się. 

 Przepis ten w zaznaczonym fragmencie budzi wątpliwości w zakresie intencji 

przyświecającej ustawodawcy. Regulacje z działu IVA Kodeksu postępowania 

administracyjnego „Administracyjne kary pieniężne”, w którym znajduje się art. 189, 
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stosuje się bowiem w sprawach nakładania lub wymierzania wszystkich 

administracyjnych kar pieniężnych. W tej sytuacji można dojść do wniosku, że ratio 

legis zdania drugiego w art. 52, to wyłączenie w odniesieniu do kar pieniężnych 

stypizowanych w opiniowanej ustawie, pozostałych przepisów Działu IV KPA, co nie 

było zapewne założeniem Wnioskodawców. 

art. 52 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 52. Wymierzając kary pieniężne dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej, oprócz 

przesłanek wymiaru administracyjnej kary pieniężnej, o których mowa w art. 189d pkt 2–6 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 

r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60 i 730), bierze pod uwagę również wartość refinansowania 

zakupu składnika wyposażenia statku, którego dotyczy naruszony obowiązek.”; 
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Główny legislator
 


