
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 

 

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 31 lipca 2019 r. 

 

o wsparciu finansowym armatorów śródlądowych, Funduszu Żeglugi Śródlądowej 

i Funduszu Rezerwowym 

 

(druk nr 1276) 

 

 

USTAWA z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 

2018 r. poz. 1314 oraz z 2019 r. poz. 730) 

 

Art. 2. 

§ 1. Egzekucji administracyjnej podlegają następujące obowiązki: 

1)   podatki, opłaty i inne należności, do których stosuje się przepisy działu III ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. 

zm.); 

1a)  niepodatkowe należności budżetowe, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. 

poz. 62 i 1000); 

1b)  należności z tytułu przychodów z prywatyzacji; 

2)   grzywny i kary pieniężne wymierzane przez organy administracji publicznej; 

3)   należności pieniężne, inne niż wymienione w pkt 1 i 2, jeżeli pozostają we 

właściwości rzeczowej organów administracji publicznej; 

4)   należności przypadające od jednostek budżetowych, wynikające z zastosowania 

wzajemnego potrącenia zobowiązań podatkowych z zobowiązaniami tych jednostek; 

5)   należności pieniężne przekazane do egzekucji administracyjnej na podstawie innych 

ustaw; 

6)   wpłaty na rzecz funduszy celowych utworzonych na podstawie odrębnych przepisów; 

[7)   należności pieniężne z tytułu składek do Funduszu Żeglugi Śródlądowej oraz składek 

specjalnych do Funduszu Rezerwowego;] 

<7) należności pieniężne z tytułu składek specjalnych do Funduszu Rezerwowego;> 

8)   należności pieniężne państwa członkowskiego wynikające z tytułu: 
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a)  podatków i należności celnych pobieranych przez to państwo lub w jego imieniu, 

przez jego jednostki podziału terytorialnego lub administracyjnego, w tym organy 

lokalne, lub w imieniu tych jednostek lub organów, a także w imieniu Unii 

Europejskiej, 

b)  refundacji, interwencji i innych środków stanowiących część całkowitego lub 

częściowego systemu finansowania Europejskiego Funduszu Rolniczego 

Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów 

Wiejskich (EFRROW), w tym kwot należnych w związku z tymi działaniami, 

c)  opłat i innych należności pieniężnych przewidzianych w ramach wspólnej 

organizacji rynku Unii Europejskiej dla sektora cukru, 

d)  kar, grzywien, opłat i dopłat administracyjnych związanych z należnościami 

pieniężnymi, o których mowa w lit. a-c, nałożonych przez organy właściwe do 

pobierania podatków i należności celnych lub właściwe do prowadzenia 

postępowań administracyjnych dotyczących podatków i należności celnych lub 

potwierdzonych przez organy administracyjne lub sądowe na wniosek organów 

właściwych w sprawie podatków i należności celnych, 

e)  opłat za zaświadczenia i podobne do zaświadczeń dokumenty wydane w 

postępowaniach administracyjnych w sprawie należności pieniężnych, o których 

mowa w lit. a, 

f)  odsetek i kosztów związanych z należnościami pieniężnymi, o których mowa w lit. 

a-e, w związku z którymi możliwe jest zwrócenie się o wzajemną pomoc na 

podstawie ustawy o wzajemnej pomocy, 

g)  administracyjnych kar pieniężnych lub grzywien administracyjnych nałożonych na 

pracodawcę delegującego pracownika z terytorium RP w związku z naruszeniem 

przepisów dotyczących delegowania pracowników w ramach świadczenia usług; 

9)   należności pieniężne przekazane do egzekucji administracyjnej na podstawie 

ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska; 

10)  obowiązki o charakterze niepieniężnym pozostające we właściwości organów 

administracji rządowej i samorządu terytorialnego lub przekazane do egzekucji 

administracyjnej na podstawie przepisu szczególnego; 

11)  obowiązki z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wypłaty należnego 

wynagrodzenia za pracę, a także innego świadczenia przysługującego pracownikowi, 

nakładane w drodze decyzji organów Państwowej Inspekcji Pracy; 
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12)   obowiązki z zakresu ochrony danych osobowych, nakładane w drodze decyzji 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

§ 2. W zakresie nieuregulowanym odrębnymi przepisami, należności, o których mowa w § 1, 

podlegają zabezpieczeniu w trybie i na zasadach określonych w dziale IV. 

§ 3. Poddanie obowiązku egzekucji administracyjnej nie przesądza o wyłączeniu sporu co do 

jego istnienia lub wysokości przed sądem powszechnym, jeżeli z charakteru obowiązku 

wynika, że do rozpoznania takiego sporu właściwy jest ten sąd. 

 

 

USTAWA z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1150 oraz z 2018 r. poz. 2244) 

 

Art. 9. 

Zwalnia się od podatku następujące czynności cywilnoprawne: 

1)   sprzedaż walut obcych; 

2)  sprzedaż własności gruntów, stanowiących gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o 

podatku rolnym, wraz z będącymi ich częścią składową drzewami i innymi roślinami, pod 

warunkiem że w wyniku dokonania czynności zostanie utworzone lub powiększone 

gospodarstwo rolne, a powierzchnia gospodarstwa rolnego utworzonego lub powstałego w 

wyniku powiększenia będzie nie mniejsza niż 11 ha i nie większa niż 300 ha oraz 

gospodarstwo to będzie prowadzone przez nabywcę przez okres co najmniej 5 lat od dnia 

nabycia; zwolnienie to stanowi pomoc de minimis w rolnictwie, o której mowa w 

rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 

stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de 

minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9); 

3)   sprzedaż nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego 

spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego oraz wynikających z przepisów prawa 

spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego lub prawa do lokalu w małym domu 

mieszkalnym, jeżeli nabywcą jest były właściciel (wieczysty użytkownik): 

a)  nieruchomości wywłaszczonej, któremu przyznano odszkodowanie, a nie przyznano 

nieruchomości zamiennej, 
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b)  nieruchomości sprzedanej na cele publiczne określone w przepisach o gospodarce 

nieruchomościami, który w razie wywłaszczenia spełniałby warunki do przyznania 

nieruchomości zamiennej, 

c)  nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego, wykupionych na podstawie 

przepisów o ochronie i kształtowaniu środowiska 

- w wysokości kwoty otrzymanego odszkodowania (uzyskanej ceny), pod warunkiem że 

nabycie nastąpiło w ciągu 5 lat od daty otrzymania odszkodowania (zapłaty); 

4)   sprzedaż budynku mieszkalnego lub jego części, lokalu mieszkalnego stanowiącego 

odrębną nieruchomość, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego 

oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego 

lub prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym, jeżeli następuje ona: 

a)  w wykonaniu lub w związku z wielostronną umową o zamianie budynku lub praw do 

lokalu, 

b)  w celu uzyskania w zamian spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu albo 

budynku mieszkalnego lub jego części, zajmowanego przez nabywcę na podstawie 

umowy najmu, określonej w przepisach o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach 

mieszkaniowych
(3)

 ; 

5)   zamianę budynku mieszkalnego lub jego części, lokali mieszkalnych stanowiących 

odrębną nieruchomość, spółdzielczych własnościowych praw do lokalu mieszkalnego 

oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: praw do domu jednorodzinnego lub 

praw do lokalu w małym domu mieszkalnym, jeżeli stronami umowy są osoby zaliczone 

do I grupy podatkowej zgodnie z przepisami o podatku od spadków i darowizn; 

6)   sprzedaż rzeczy ruchomych, jeżeli podstawa opodatkowania nie przekracza 1000 zł; 

7)   sprzedaż bonów i obligacji skarbowych; 

8)   sprzedaż bonów pieniężnych Narodowego Banku Polskiego; 

9)   sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi: 

a)  firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym, 

b)  dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm 

inwestycyjnych, 

c)  dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego, 

d)  dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz 

zagraniczne firmy inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w 

ramach obrotu zorganizowanego 
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- w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1636, 1948 i 1997 oraz z 2017 r. poz. 724, 768 i 

791); 

9a)  sprzedaż towarów giełdowych na giełdach towarowych; 

[9b)  zbycie akcji i udziałów przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie ustawy z 

dnia 28 października 2002 r. o Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym 

(Dz. U. poz. 1672, z 2013 r. poz. 1646 oraz z 2016 r. poz. 1954 i 2260);] 

10)  pożyczki udzielane: 

a)  przez przedsiębiorców niemających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby 

lub zarządu, prowadzących działalność w zakresie kredytowania oraz udzielania 

pożyczek, 

b)  w formie pieniężnej na podstawie umowy zawartej między osobami, o których mowa 

w art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 

2017 r. poz. 833 i 858), w wysokości przekraczającej kwotę, określoną w art. 9 ust. 1 

pkt 1 tej ustawy, pod warunkiem: 

–  złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu 

organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty dokonania czynności, z 

wyłączeniem przypadku, gdy umowa została zawarta w formie aktu notarialnego, 

–  udokumentowania otrzymania pieniędzy przez biorącego pożyczkę dowodem 

przekazania na jego rachunek płatniczy lub na jego inny rachunek w banku lub w 

spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, lub przekazem pocztowym, 

c)  na podstawie umowy zawartej między osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej do 

wysokości kwoty niepodlegającej opodatkowaniu - na zasadach określonych w 

przepisach o podatku od spadków i darowizn, 

d)  
(4)

 na podstawie umowy zawartej między innymi podmiotami niż osoby, o których 

mowa w lit. b i c, jeżeli kwota lub wartość pożyczki nie przekracza 1000 zł, 

e)  z kas lub funduszów zakładowych, funduszów związków zawodowych, pracowniczych 

kas zapomogowo-pożyczkowych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, 

koleżeńskich kas oszczędnościowo-pożyczkowych działających w wojsku oraz z 

zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, 

f)  z utworzonych w drodze ustawy innych funduszów celowych, 

g)  (uchylona), 

h)  (uchylona), 
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i)  przez wspólnika (akcjonariusza) spółce kapitałowej; 

11)  umowy spółki i ich zmiany: 

a)  związane z przekształceniem lub łączeniem spółek w części wkładów do spółki albo 

kapitału zakładowego, których wartość była uprzednio opodatkowana podatkiem od 

czynności cywilnoprawnych lub podatkiem od wkładów kapitałowych do spółek 

kapitałowych na terytorium państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita 

Polska albo od których zgodnie z prawem państwa członkowskiego podatek nie był 

naliczany, 

b)  związane z podwyższeniem kapitału zakładowego pokrytego z niezwróconych 

wspólnikom lub akcjonariuszom dopłat albo z niezwróconej pożyczki udzielonej 

spółce kapitałowej przez wspólnika lub akcjonariusza, które były uprzednio 

opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych lub podatkiem od wkładów 

kapitałowych do spółek kapitałowych na terytorium państwa członkowskiego innego 

niż Rzeczpospolita Polska, 

c)  związane z podwyższeniem kapitału zakładowego w części dotyczącej wartości, o 

którą obniżono kapitał zakładowy w następstwie strat poniesionych przez spółkę 

kapitałową, pod warunkiem że podwyższenie kapitału zakładowego następuje w 

okresie 4 lat po jego obniżeniu, 

d)  jeżeli przedmiotem działalności spółki kapitałowej jest świadczenie usług użyteczności 

publicznej w zakresie transportu publicznego, zarządzania portami i przystaniami 

morskimi, zaopatrzenia ludności w wodę, gaz, energię elektryczną, energię cieplną lub 

zbiorowego odprowadzania ścieków i w wyniku zawarcia umowy spółki Skarb 

Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego obejmuje co najmniej połowę 

udziałów lub akcji w tej spółce albo w chwili zmiany umowy spółki Skarb Państwa 

lub jednostka samorządu terytorialnego posiada już co najmniej połowę udziałów lub 

akcji w tej spółce; 

12)  (uchylony); 

13)  ustanowienie hipoteki: 

a)  na morskich statkach handlowych i rybackich, 

b)  na zabezpieczenie dotacji lub innych form pomocy finansowej, udzielanych 

organizacjom społecznym działającym w dziedzinie sportu i turystyki, 
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c)  na zabezpieczenie wierzytelności banków z tytułu kredytów udzielanych rolnikom 

indywidualnym lub zespołom rolników indywidualnych na budownictwo inwentarskie 

lub składowe, wraz z urządzeniami towarzyszącymi, 

d)  przysługującej spółdzielniom mieszkaniowym i wierzycielom spółdzielni 

mieszkaniowych, 

e)  na zabezpieczenie pożyczek i kredytów udzielanych z funduszy celowych 

utworzonych w drodze ustawy; 

14)  (uchylony); 

15)  sprzedaż nieruchomości dokonaną w ramach realizacji prawa do rekompensaty w 

rozumieniu ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu 

pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 2042 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 624) - do wysokości kwoty odpowiadającej 

wartości zrealizowanego prawa do rekompensaty; 

16)  zbycia, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o 

funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (Dz. U. z 2016 r. poz. 704, 1592, 1991 i 

2260 oraz z 2017 r. poz. 628), na rzecz przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 8 ust. 1 

tej ustawy. 

 

 

USTAWA z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2128, 

z późn. zm.) 

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)  
(21)

 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; 
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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;] 

<10a) kontrola posiadania na statku składników wyposażenia statku, których zakup 

refinansowano ze środków Funduszu Żeglugi Śródlądowej;> 

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; 

12)  
(22)

 przekazywanie do Europejskiej bazy danych statków, zwanej dalej "Bazą EHDB", 

prowadzonej przez Komisję Europejską, zgodnie z art. 19 dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/1629 z dnia 14 września 2016 r. ustanawiającej 

wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej, zmieniającej dyrektywę 

2009/100/WE i uchylającej dyrektywę 2006/87/WE (Dz. Urz. UE L 252 z 16.09.2016, 

str. 118, z późn. zm.), zwanej dalej "dyrektywą 2016/1629", określonych danych o 

statkach podlegających obowiązkowi posiadania unijnego świadectwa zdolności 

żeglugowej oraz o dokumentach dotyczących tych statków, oraz przekazywania 

danych z tej bazy. 

2a. 
(23)

 (uchylony). 
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2b. 
(24)

 (uchylony). 

2c. 
(25)

 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. 

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. 

2h. 
(26)

 W przypadku niecierpiącym zwłoki dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej, realizując 

zadania, o których mowa [w ust. 2 pkt 1, 2, 4-8 i 10] <w ust. 2 pkt 1, 2, 4–8 i 10a>, 

wykonuje obowiązek, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej 

"rozporządzeniem 2016/679", przez udostępnienie informacji, o których mowa w art. 13 

ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie 

podmiotowej, na swojej stronie internetowej oraz w siedzibie urzędu w widocznym 

miejscu. 

2i. 
(27)

 Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie 

wstrzymuje ani nie ogranicza wykonywania przez dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej 

zadań, o których mowa [w ust. 2 pkt 1, 2, 4-8 i 10]  <w ust. 2 pkt 1, 2, 4–8 i 10a>. 

3. 
(28)

 (uchylony). 
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Art. 10. 

[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".] 

<1. Zadania, o których mowa w art. 9 ust. 2 pkt 2, 3–8, 10a 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) kontroli posiadania na statku składników wyposażenia statku, których zakup 

refinansowano ze środków Funduszu Żeglugi Śródlądowej – w przypadku 

udzielenia armatorowi refinansowania.> 

5a. 
(30)

 Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu, o którym mowa w art. 1 

pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w 

związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125), jest 

dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej. 
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6. Kierownik statku lub inna osoba odpowiedzialna za statek są obowiązani stosować się do 

doraźnych zaleceń w zakresie bezpieczeństwa żeglugi wydanych przez inspektora. 

 

Art. 21. 

1. Statek wpisany do rejestru oznacza się nazwą lub znakiem armatora, nazwą portu 

macierzystego i grupą liter rozpoznawczych kraju, w którym znajduje się port macierzysty 

statku. 

[2. Kierownik statku, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany prowadzić dzienniki i posiadać 

dokumenty wynikające z przepisów ustawy oraz wymagane umowami międzynarodowymi, 

a także dowód opłacenia składki do Funduszu Żeglugi Śródlądowej.] 

<2. Kierownik statku, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany prowadzić dzienniki i 

posiadać dokumenty wynikające z przepisów ustawy oraz wymagane umowami 

międzynarodowymi.> 

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

1)   szczegółowy sposób oznaczania statków, uwzględniając ich wielkość, rodzaj i 

przeznaczenie oraz czytelność uwidocznionych oznaczeń; 

2)   rodzaje, wzory i sposób prowadzenia dzienników oraz innych dokumentów statku, 

mając na uwadze rodzaj ładunku i uprawianej przez statek żeglugi oraz postanowienia 

umów międzynarodowych. 

Art. 58. 

Kto: 

[1)   wykonuje przewóz ładunków niezgodnie z dokumentami przewozowymi lub bez dowodu 

opłacenia składki do Funduszu Żeglugi Śródlądowej,] 

<1) wykonuje przewóz ładunków niezgodnie z dokumentami przewozowymi,> 

2)   wykonuje przewóz obcym statkiem niezgodnie z postanowieniami umów 

międzynarodowych albo pozwoleń na przewozy, 

3)   uprawia żeglugę statkiem obcym bez wymaganego pozwolenia, 

4)   nie dopełnia obowiązku złożenia formularza ewidencyjnego, 

5)   wykonuje zarobkowy przewóz towarów statkami o ładowności większej niż 200 t bez 

spełnienia wymogu zdolności zawodowej, 

6)   niszczy, uszkadza, przemieszcza lub wykorzystuje znaki żeglugowe do cumowania lub 

przeciągania statków, 
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7)   uniemożliwia lub utrudnia uprawnionym do inspekcji pracownikom urzędów żeglugi 

śródlądowej wykonywanie zadań określonych [w art. 9 ust. 2 pkt 2, 4-8 i 10 ] <w art. 9 

ust. 2 pkt 2, 4–8 i 10a>, 

podlega karze grzywny. 


