
 

 

INFORMACJA 

o wspólnym posiedzeniu 

Komisji Rodziny, Polityki 

Senioralnej i Społecznej 
oraz Komisji Infrastruktury 

nr posiedzenia: 73  nr posiedzenia: 45 

data posiedzenia: 3 sierpnia 2021 r. 
 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o pracy na morzu (druk senacki nr 466, druki 

sejmowe nr 1342 i 1364). 

 

Posiedzeniu przewodniczyła: 

 zastępca przewodniczącego komisji Magdalena Kochan. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej: 

Artur Dunin, Ewa Gawęda, Beniamin Godyla, Agnieszka Gorgoń-Komor, Magdalena 

Kochan, Ryszard Majer, Bogusława Orzechowska, Dorota Tobiszowska,  

 

 
senatorowie członkowie Komisji Infrastruktury: 

 Halina Bieda, Wiesław Dobkowski, Artur Dunin, Jan Hamerski, Stanisław Lamczyk, 

Stanisław Ożóg, Jadwiga Rotnicka, Ryszard Świlski, Alicja Zając, 

 

 
goście, m.in.: 

Ministerstwo Infrastruktury: 

sekretarz stanu Andrzej Bittel ze współpracownikami, 

NSZZ „Solidarność”: 

przewodniczący Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków Andrzej Kościk, 

Ogólnopolski Związek Zawodowy Oficerów i Marynarzy: 

przewodniczący Henryk Piątkowski, 

 

 
Kancelaria Senatu: 

pracownik Biura Legislacyjnego Bożena Langner. 

 

 

Ad 1. 
 

 Celem ustawy jest implementacja do polskiego porządku prawnego zmian wynikających 

z Poprawek do Konwencji o pracy na morzu z 2006 r., które zostały przyjęte przez Specjalny 

Trójstronny Komitet w dniu 27 kwietnia 2018 r. Ustawa zawiera przepisy, które: przedłużają 

ważność marynarskich umów o pracę o okres związany z przetrzymywaniem marynarza 



 

 

w wyniku piractwa lub zbrojnej napaści na statek, nakładają na armatora zobowiązania do 

wypłaty wynagrodzenia i świadczeń z tytułu marynarskiej umowy o pracę w sytuacji 

przetrzymywania marynarza, jak również rozszerzają uprawnienia marynarza do bezpłatnej 

repatriacji. 

Ustawę omówił sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Bittel. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Bożena Langner przedstawiła opinię w sprawie ustawy 

wraz z uwagami i zaproponowała odpowiednią poprawkę w zakresie postępowania 

dotyczącego czynów o charakterze wykroczeń w okresie vacatio legis. 

Minister Andrzej Bittel przedstawił negatywne stanowisko w tej sprawie. 

Nad omawianą ustawą przeprowadzono dyskusję. W dyskusji zabrali głos senatorowie oraz 

przedstawiciele związków zawodowych, którzy postulowali wprowadzenie zmian w ustawie 

w zakresie zniesienia opodatkowania żywności dostarczanej na statki, które nie są jednostkami 

dalekomorskimi. 

Senator Ryszard Majer zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

W wyniku głosowania komisje przyjęły zgłoszony wniosek. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Ryszard Majer. 

Konkluzja: 

 Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 466 A). 

 

 
W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową. 

 

Opracowano w BPS 

 


