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Pan Marek KUCHCINSKI
Marszalek Sejmu

Szanowny Panie Marszalku,

z upowaznienia Prezesa Rady Ministr6w, w slad za przekazanym w dniu 29 1ipca
2019 r. projektem ustawy o pracy na statkach rybackich - przesylam w uzupelnieniu
projekt aktu wykonawczego wydawanego na podstawie delegacji ustawowej wskazanej
w art. 49 ust. 3 przedmiotowej ustawy.

Z powa:ianiem,

Tomasz Szczegielniak
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Projekt
ROZPORZ;\DZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ZEGL UGI
SRODL;\DOWEJI)

z dnia
w sprawie trybu przeprowadzania poszczegolnych rodzajow inspekcji warunkow pracy
i eycia rybakow na statku rybackim

Na podstawie art. 49 ust. 3 ustawy z dnia ... o pracy na statkach rybackich (Dz. U. poz ..... )
zarz<!dza sit;, co nastt;puje:

§ 1. Inspekcja wstt;pna, okresowa, posrednia i odnowieniowa przeprowadzana jest na
wniosek armatora statku rybackiego, nie p6zniej niz 3 miesi<lce od dnia zlozenia wniosku przez
tego armatora.

§ 2. Inspekcja dorazna przeprowadzana jest z urzt;du.
§ 3. I. Inspektor, przed podjt;ciem czynnosci inspekcyjnych na statku rybackim, zglasza
swojey obecnosc kapitanowi statku rybackiego, z wyjeytkiem przypadk6w, gdy zgloszenie to
mogloby miec wplyw na wynik inspekcji.
2. W przypadku zgloszenia swojej obecnosci kapitanowi statku rybackiego, przed
przyst<!pieniem do inspekcji, inspektor okazuje kapitanowi statku dokument identyfikacyjny, o
kt6rym mowa w art. 18 ust. 9 ustawy z dnia I8 sierpnia 20 II r. o bezpieczenstwie morskim
(Dz. U. z 2018 r. poz. 181, 1137, 1669 i 2245 oraz z 2019 r. poz .... ), w spos6b umozliwiaj<!CY
odczytanie i zanotowanie jego danych osobowych.

§ 4. Kapitan statku rybackiego zapewnia inspektorowi warunki i srodki niezbt;dne do
sprawnego przeprowadzenia inspekcji, a w szczeg6lnosci niezwlocznie przedstawia zeydane
dokumenty i materialy oraz udostt;pnia urz'!dzenia techniczne, a w miart; mozliwosci, oddzielne
pomieszczenie w celu przygotowania protokolu, o kt6rym mowa w § 6 ust. 1.

I)

Minister Gospodarki Morskiej i Zeglugi Sr6dl~dowej kieruje dzialem administracji r~dowej - gospodarka
morska na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporz~dzenia Prezesa Rady Ministr6w z dnia 13 grudnia 2017 r. w
sprawie szczeg6lowego zakresu dzialania Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Sr6dl~dowej (Dz. U. poz.
2324 oraz z 2018 r. poz. 100).
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§ 5. Inspektor zachowuje w tajemnicy okolicznosci umozliwiajq.ce ustalenie tozsamosci,
w tym danych osobowych, rybaka, kt6ry udzie!H inspektorowi informacji w zakresie objytym
inspekcjq., jezeli ujawnienie tych danych mogloby narazic rybaka na jakikolwiek uszczerbek
tub zarzut z powodu udzielenia tej informacji.

§ 6. 1. Ustalenia z inspekcji sq dokumentowane w formie protokolu.
2. Protokol z inspekcji zawiera:
1)

nazwy i siedzib<( armatora statku rybackiego oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);

2)

daty rozpoczycia dzialalnosci przez armatora statku rybackiego;

3)

numer IMO statku nadany przez Miydzynarodowq. Organizacjy Morskq (IMO), a w razie
jego braku, numer rejestrowy statku rybackiego;

4)

imi<( i nazwisko kapitana statku rybackiego;

5)

imiy i nazwisko oraz stanowisko sluzbowe inspektora;

6)

oznaczenie dni, w ktorych przeprowadzano inspekcjy;

7)

opis stwierdzonych naruszeii oraz inne informacje wynikaj<}ce z zakresu inspekcji majq.ce
istotne znaczenie dla wynik6w tej inspekcji;

8)

imiona

nazwiska

rybak6w

udzielaj£!cych

informacji

podczas

inspekcji,

z zastrzezeniem § 5;
9)

tresc zalecen dla kapitana statku rybackiego lub armatora statku rybackiego oraz
informacjy o ich realizacji;

10) wyszczegolnienie zalq.cznik6w stanowiqcych skladowq czysc protokolu;
11) wzmianky o wniesieniu lub niewniesieniu przez kapitana statku rybackiego zastrzezeii do
tresci protokolu oraz ewentualnym usuniyciu stwierdzonych nieprawidlowosci przed
zakoiiczeniem inspekcji;
12) daty i miejsce podpisania protokolu przez inspektora i kapitana statku rybackiego.
3. Protok6l podpisuje inspektor prowadzq.cy inspekcjy oraz kapitan statku rybackiego.
4. Kapitanowi statku rybackiego przysluguje prawo zgloszenia inspektorowi, przed
podpisaniem protokolu, umotywowanych zastrzezeii do ustaleii zawartych w protokole.
Protok6l powinien zawierac pouczenie o mozliwosci zgloszenia zastrzezeii.
5. Zastrzezenia zglasza siy inspektorowi na pismie w terminie 7 dni od dnia
przedstawienia protokolu, jednak nie p6Zniej niz przed dniem opuszczenia portu przez statek
rybackiego.
6. W razie zgloszenia zastrzezeii, o ktorych mowa w ust. 4, inspektor obowiqzany jest je
rozpatrzyc, a w przypadku stwierdzenia zasadnosci zastrzezen - zmienic lub uzupelnic
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odpowiedni~

czcrsc protokolu przez dokonanie stosownej adnotacji najego koncu,

informuj~cej

o wprowadzeniu zmiany i wskazaniu, na czym zmiana ta polega.
7. W przypadku odmowy podpisania protokolu przez kapitana statku rybackiego
inspektor wpisuje w protokole adnotacjy o odmowie zlozenia podpisu przez kapitana statku
rybackiego i jej przyczynie, jezeli jest ona znana.
8. Odmowa podpisania protokolu przez kapitana statku rybackiego nie stanowi
przeszkody w realizacji ustalen zawartych w protokole.
9. W protokole nie mozna dokonywac poprawek, skreslen ani uzupelnien bez om6wienia
ich na koncu protokolu, z

wyj~tkiem

sprostowania oczywistych omylek pisarskich i

rachunkowych, kt6re parafuje inspektor.
I 0. Protok6l

sporz~dza

sicr w jcrzyku pol skim i angielskim, w trzech

jednobrzmi~cych

egzemplarzach, z kt6rych jeden egzemplarz otrzymuje kapitan statku rybackiego, drugi przedstawiciel zalogi, a trzeci- organ inspekcyjny.

§ 7. Rozporzl:ldzenie wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia.

MINISTER GOSPODARKI
MORSKIEJ I ZEGLUGI
SRODL.t\DOWEJ
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UZASADNIENIE

Projektowane

rozporz~dzenie

stanowi wykonanie delegacji ustawowej zawartej w art. 49

ust. 3 ustawy z dnia . . . o pracy na statkach rybackich (Dz. U. poz .... ), zgodnie z ktor~ minister
wlasciwy

do

spraw gospodarki

morskiej

okrdli,

maj~c

wzgl~dzie

na

drodze

dotycz~cych

przeprowadzania poszczegolnych rodzajow inspekcji
rybakow na statku rybackim,

w

rozporz~dzenia,

tryb

warunkow pracy i zycia

koniecznosc zapewnienia sprawnosci

przeprowadzanych inspekcji, a tak.Ze prawidlowej weryfikacji spelniania warunkow pracy i
zycia rybakow na statku rybackim, okreslonych w Konwencji nr 188 dotyczqcej pracy w
sektorze rybolowstwa przyjt;tej przez

Mi~dzynarodow~

Konferencjt( Pracy Genewie w dniu 14

czerwca 2007 r. (Dz. U. poz. . .. ).
Zgodnie z § 1

rozporz~dzenia,

przeprowadzane

s~

inspekcje:

wst~pna,

okresowa, posrednia i odnowieniowa,

na wniosek armatora statku rybackiego, nie pozniej niz 3 miesi~ce od dnia

zlozenia wniosku. Rozwi<!zanie takie zapewni zaplanowanie inspekcji z odpowiednim
maj~c

wyprzedzeniem,

na uwadze zarowno koniecznosc uwzglttdnienia organizacji pracy

urzttdu morskiego, jak i na podlegaj'lcym inspekcji statku rybackiego.
Zgodnie z § 2 rozporzlldzenia, inspekcja dorazna przeprowadzana jest z

urz~du,

co wynika,

podobnie jak jej zakres, z charakteru tego rodzaju inspekcji.
W § 3 rozporzlldzenia naklada

si~

na inspektora obowi<!zek poinformowania kapitana

statku rybackiego o swojej obecnosci na statku przed podjttciem czynnosci inspekcyjnych oraz
okazania dokumentu identyfikacyjnego.
Natomiast w § 4 rozporzqdzenia, w celu zapewnienia sprawnego przeprowadzenia inspekcji,
na kapitana statku rybackiego nalozono
dokumentow,

material6w,

urzlldzen

obowi~ek udost~pnienia z~danych

technicznych

oraz

przez inspektora

ewentualnie

oddzielnego

pom1eszczema.
§ 5 rozporzqdzenia przewiduje zachowanie przez inspektora w tajemnicy okolicznosci
umozliwiaj~cych
inspekcj~.

ustalenie tozsamosci rybaka udzielajqcego informacji w zakresie objt(tym

Dotyczy to nie tylko jego danych osobowych, ale r6wniez innych informacji

pozwalaj~cych

stanowiska.

na ustalenie tozsamosci rybaka np. zajmowanego na statku rybackim

Konsekwencj~

tego przepisu jest regulacja § 6 ust. 1 pkt 8, zgodnie z

informacji takich nie umieszcza

si~

w protokole z inspekcji.

ktor~
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Ustalenia z inspekcji, zgodnie z § 6 rozporzqdzenia, dokumentowane S'! w formie protokolu,
ktory zawiera elementy stosowane w obecnej praktyce organow inspekcyjnych. Protokol
sporzqdzony w j~zyku polskim i angielskim przekazywany jest kapitanowi i przechowywany
na statku. Rozwiqzanie takie umozliwia wglqd do protokolu wlasciwym wladzom panstw
trzecich, w szczegolnosci tzw. Inspekcji Panstwa Portu, a taki:e przedstawicielom organizacji
armatorow i marynarzy. Pozostale egzemplarze protokolu przekazywane S'! odpowiednio
przedstawicielowi zalogi oraz organowi inspekcyjnemu.
Proponuje

si~,

aby rozporzqdzenie weszlo w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia.

Rozporz'!dzenie nie podlega notyfikacji w trybie przewidzianym w rozporzqdzeniu Rady
Ministrow z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu
notyfikacji norm i aktow prawnych (Oz. U. poz. 2039, z pozn. zm.).
Rozporz'ldzenie nie wymaga przedlozenia wlasciwym instytucjom i organom Unii Europejskiej
lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu w celu uzyskania opinii, dokonania konsultacji lub
uzgodnienia, o ktorych mowa w § 27 ust. 4 uchwaly nr 190 Rady Ministrow z dnia 29
pazdziemika 2013 r.- Regulamin pracy Rady Ministrow (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z pozn.
zm.).
Majqc na uwadze art. 66 ustawy z dnia 6 marca 2018 r.- Prawo przedsi~biorcow wskazuje sit(,
ze rozporzqdzenie, reguluj'lc kwestie inspekcji warunkow zycia i pracy na statkach morskich,
nie bt;:dzie mialo wplywu na sektor miko, malych i srednich przedsi~biorstw.
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 71ipca 2005 r. o dzialalnosci lobbingowej w procesie stanowienia
prawa (Oz. U. z 2017 r. poz. 248), projekt rozporzqdzenia zostal

udost~pniony

na stronach

urz((dowego informatora teleinformatycznego - Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlqdowej z dniem przekazania go do uzgodnien
mit;:dzyresortowych.
Stosowanie do postanowien § 52 uchwaly nr 190 Rady Ministrow z dnia 29 pazdziemika 2013
r. -

Regulamin pracy Rady Ministrow projekt rozporzqdzenia zostal zamieszczony

w Biuletynie Informacji Publicznej Rzqdowego Centrum Legislacji z dniem skierowania do
uzgodnien

mi~dzyresortowych

i konsultacji publicznych.

Rozporzqdzenie jest zgodne z prawem Unii Europejskiej .

-6Nazwa projektu
Rozporzl1,dzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Sr6dll1,dowej w
sprawie trybu przeprowadzania poszczeg6lnych rodzaj6w inspekcji
warunk6w pracy i zycia rybak6w na statku rybackim
Ministerstwo wiod!}ce i ministerstw~ wsp61J?racuj!}ce
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Zeglugi Sr6dll1,dowej
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stano
lub Podsekretarza Stanu
Marek Grobarczyk, Minister Gospodarki Morskiej i Zeglugi Sr6dl~dowej

Data sporz!Jdzenia
26.03.2019
Zrodlo:
Upowa.:lnienie ustawowe
art. 49 ust. 3 ustawy z dnia .... o pracy na
statkach rybackich (Dz. U. poz .... ).
Nr w wykazie prac

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
Pawel Kr-rzel, Zast-rpca dyrektora, Departamnet Gospodaki Morskiej,
MGMiZS, email: sekretariatDGM@mgm.gov.pl
Agnieszka Piotrowska-Laga, Departament Gospodarki Morskiej,
MGMiZS, email: agnieszka.piotrowska-laga@mgm. gov. pl

l. Jaki problem jest rozwbtzywany?
Koniecmosc wykonania delegacji ustawowej zawartej w art. 49 ust. 3 ustawy z dnia .... o pracy na statkach rybackich
(Dz. U. poz .... ).

2. Rekomendowane rozwi!}zanie, w tym planowane nar~zia interwencji, i oczekiwany efekt
Istot'} rozporz'}dzeniajest wdrozenie do polskiego prawa postanowien Konwencji MOP nr 188.
Cz-rsc VII- Przestrzeganie i egzekwowanie- Konwencji nr 188 wskazuje na koniecznosc dokonywania regulamych inspekcji
warunk6w pracy i zycia rybakow na statkach podnosz'}cych bander-r narodow~. Inspektor jest obowi!!ZffilY dokonac inspekcji
m.in. w zakresie: minimalnych wymagail jakie spelniac powinien rybak, aby mogl podjl1,6 prac-r na statku, swiadectw zdrowia
uprawniaj'}cych rybaka do pracy na statku, kwalifikacji rybak6w, rybackiej umowy o prac-r, czasu pracy i odpoczynku
rybak6w, skladu zawodowego zalogi statku rybackiego, warunkow zakwaterowania, wyzywienia i przygotowania posilk6w,
bezpieczenstwa i higieny pracy na statku rybackim, opieki medycmej na statku rybackim, wyplat wynagrodzen i innych
swiadczen zwi~nych z praq na statku rybackim, procedur skladania skarg na statku rybackim.
3. Jak problem zostal rozwhtzany w innycb krajaclt, w szczegolnoici krajach czlonkowskich OEC.DIUE?
Inspekcje uregulowane Sl! podobnie we wszystkich krajach, kt6re ratyfikowaly Konwencj-r nr 188 (wedlug stanu na 36 marca
2019 r. jest to 14 panstw). W krajach nie b-rdllcych stronami Konwencji nr 188 brak jest obowillZkowych inspekcji
sprawdzai&cych przestrzeganie wymog6w przedmiotowej konwencji.
4, Podmioty, na ktore oddziatuje projekt
Grupa
Rybacy zatrudnieni na statkach
rybackich o polskiej
przynale:Znosci, podlegaj~cych
inspekcjom przewidzianym w
Konwencji nr 188
Armatorzy statk6w rybackich
podlegaj~cych
inspekcjom
przewidzianym w Konwencji
nr 188
Dyrektorzy urz~td6w morskich

Wielkosc

Zr6dlo danych

Oddzialywanie
Poprawa warunkow pracy i iycia
na statku rybackim, podniesienie
poziomu ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa

ok. 500

Urzl(dy morskie

49 statk6w o dlugosci
powyzej 24 m

Rejestr MGMiZS

Koniecznosc
dostosowania
warunk6w iycia i pracy rybak6w
do nowych wymog6w

3

Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 7 paidziemika 1991 r. w
sprawie
utworzenia
urz~td6w
morskich, okreslenia ich siedzib
oraz
terytorialnego
zakresu
dzialania dyrektor6w urz~td6w
morskich (Dz. U. poz. 438)

Przeprowadzanie
inspekcji
warunk6w pracy i i:ycia rybak6w
na statkach rybackich zgodnie z
nowymi wyrnaganiami.
Dyrektor Urz~tdu Morskiego w
Szczecinie- dostosowanie systemu
PlllCS do rejestracji swiadectw
zdrowia przez uprawnionych
lekarzy.

Rozpor~dzenie

5. lnformacje na temat zakresu, czasn trwania i podsumowanie wynikow konsultaeji
W ramach konsultacji projekt rozporzqdzenia zostanie przekazany do:
1. Niezaleznego Samorzlldnego Zwi¥ku Zawodowego ,Solidarnosc"
2. Og6lnopolskiego Porozumienia Zwi&zkow Zawodowych

-73.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
II.

12.

13 .
14.
15.
16.
17.

Forum Zwil:lzk6w Zawodowych
Business Centre Club
Konfederacji Lewiatan
Pracodawcow Rzeczpospolitej Polskiej
Zwil:lzku Rzemiosla Polskiego
Federacji Zwil:lzk6w Zawodowych Marynarzy i Rybak6w
Kr~owej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybak6w NSZZ ,Solidarnosc"
Ogolnopolskiego Zwil:lzku Zawodowego Oficer6w i Marynarzy
Zwil:lZku Zawodowego Kapitan6w i Oficerow
Zwil:lZkU Zawodowego Marynarzy i Rybak6w Kontraktowych
Zwil:lZku Armator6w Polskich
Zeglugi Gdailskiej Sp. z o.o.
Zwil:lzku Agent6w i Przedstawicieli Zeglugowych (APMAR)
Polskiego Zwil:lZku ZarZl:ldc6w Statkow
Krajowej Izby Gospodarki Morskiej.

Informacje w tym zakresie zostanll zawarte w raporcie z konsultacji publicznych.

6. Wplyw na sektor finans6w publicznyeh
Skutki w okresie 10 lat od wejscia w zycie zmian [mln zl]
6
7
3
4
5
8
9
10
Lqcznie (0-10)

(ceny stale z ...... r.)
0

2

1

Docbody ogolem
budzet pailstwa
JST
pozostale jednostki (oddzielnie)

Wydatki ogolem
budzet pailstwa
JST
pozostale jednostki (oddzielnie)

Saldo ogolem
budi:et pailstwa
JST
pozostale jednostki ( oddzielnie)
Zr6dta finansowania
Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie
ir6del danych i
przyj~tych do obliczeil
zalozen

Projektowane rozporzlldzenia nie spowoduje dodatkowych skutkow finansowych dla budzetu
pails twa.

7. Wplyw 'na konkurencyjnosc gospodarki i przedsi~biorczosc, w ty.m funkcjonowanie przedsi,biorc6w oraz na
rodzin~, obywateli i gospodarstwa dontowe
Czas w latach od wejscia w tvcie zmian
dui:e przedsiebiorstwa
W uj~ciu
sektor mikro-, malych i
pieni~.i:nym
srednich
(w min zl,
przedsi~biorstw
ceny stale z
rodzina,
obywatele oraz
. ... .. r.)
gospodarstwa domowe
dui:e przedsiebiorstwa

0

Skutki
I

2

3

5

10

Lacznie (0-10)

-8W uj~ciu
niepienit(:Znym

sektor milao-, malych i
srednich
przedsit,> biorstw
rodzina, obywatele oraz
gospodarstwa domowe

Panstwa czlonkowskie
Mozliwosc ksztaltowania polityki zatrudniania marynarzy w ramach UE
UE
Dodatkowe informacje, Wejscie w :lycie projektowanego rozporz~dzenia nie bc;dzie mialo wplywu na konkurencyjnosc
w tym wskazanie
gospodarki morskiej oraz na przedsi~biorczosc.
ir6del danych i
przyjt(tych do obliczen
zalozeil
Niemierzalne

8. Zmiana obci~~en regulacyjnych (w tym obowii}zkow informacyjnych) wynikajl}cyeh z proje,ktu
~ nie dotyczy
Wprowadzane s~ obci¥enia poza bezwzgl~dnie
wymaganymi przez UE (szczeg6ly w odwr6conej tabeli
zgodnosci).

Dtak
~nie
D nie dotyczy

D zmniejszenie liczby dokument6w
D zmniejszenie liczby procedur
D skr6cenie czasu na zalatwienie sprawy
D inne:

D
D
D
D

Wprowadzane obci<fZenia s~ przystosowane do ich
elektronizacji.

Otak

zwi~kszenie liczby dokument6w
zwittkszenie liczby procedur
wydluzenie czasu na zalatwienie sprawy
inne:

~nie

D nie dotyczy
Komentarz:

9. Wplyw na rynek praey
Wejscie w zycie projektowanego rozporz~dzenia bttdzie mialo wplyw na popraw~ warunk6w pracy i :lycia rybak6w na
statkach. lnspektorzy urzttd6w morskich bttd~ dokonywac inspekcji warunk6w pracy i zycia rybak6w na statkach przed
wydaniem Rybackiego Certyfikaty Pracy, jak i w celu potwierdzenia jeg;o wa:lnosci oraz dora:inie.
lO. Wplyw na pozostale obszary

D srodowisko naturalne
D sytuacja i rozw6j regionalny
Oinne:
Om6wienie wplywu

D demografia
D mienie pailstwowe

Wejscie w zycie

rozporz~dzenia

nie

b~dzie

D informatyzacja
D zdrowie

mialo wplywu na wymienione obszary.

ll.Pianowane wykoname przepi$0w aktu prawnego

Projektowane rozporzadzenie rna we jsc w z:ycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia.
12. W jaki sposOb i kiedy nast~pi ewaluacja efektOw projektu oraz jakie mierniki zostan1.1 zastosowane?
Urz~dy morskie b~d~ prowadzily rejestr wydanych na podstawie przeprowadzonych inspekcji Rybackich Certyfikat6w Pracy.
wydanych
Rybackich
liczbie
Dyrektorzy
morskich
informacjt(
0
Certyfikat6w
Pracy
urz~d6w
bttd'l umieszczac w sprawozdaniu rocznym z dzialalnosci urzttd6w morskich. Mozliwe bttdzie pozyskanie takich informacji
w ka:ldym czasie w zale:Znosci od zaistnialych potrzeb.

13.Zall}czniki (istotne dokumenty :ZrOdlowe, badania, analizy itp.)

Brak.

