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K A N CE LA R I A  
S E NA T U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, dnia 5 listopada 2020 r. 

Opinia do ustawy o ratyfikacji Poprawek do Konwencji o pracy na morzu, przyjętej w 

Genewie dnia 23 lutego 2006 r., zatwierdzonych przez Międzynarodową Konferencję 

Pracy w Genewie w dniu 5 czerwca 2018 r. 

(druk nr 243) 

I. Cel i przedmiot ustawy] 

Celem uchwalonej przez Sejm w dniu 27 października 2020 r. ustawy jest wyrażenie 

przez Parlament zgody na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji 

Poprawek do Konwencji o pracy na morzu, przyjętej dnia 23 lutego 2006 r. w Genewie, 

zatwierdzonych w dniu 11 czerwca 2014 r. w Genewie przez Konferencję Ogólną 

Międzynarodowej Organizacji Pracy.  

Polska ratyfikowała Konwencję o pracy na morzu w dniu 3 maja 2012 r.  

Poprawki do Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy o pracy na morzu 

z 2006 r. (MLC) zostały przyjęte w dniu 27 kwietnia 2018 r. przez Specjalny Trójstronny 

Komitet utworzony na podstawie art. XIII Konwencji, a następnie zatwierdzone przez 

Międzynarodową Konferencję Pracy (MKP) w dniu 5 czerwca 2018 r.  

Poprawki te odnoszą się do Kodeksu wdrażającego Prawidła 2.1 i 2.2 oraz 2.5 do MLC. 

Zgodnie z art. XV Konwencji, Poprawki te wejdą w życie, jeżeli do końca wyznaczonego 

terminu, tj. do dnia 26 czerwca 2020 r. sprzeciwu nie złoży więcej niż 40% państw-stron 

Konwencji według stanu na dzień 5 czerwca 2018 r.  

Zmiana przepisów Prawidła 2.1 Konwencji polega na dodaniu w Normie A2.1 – 

Marynarskie umowy o pracę, nowego ustępu 7. Nowy przepis nakłada obowiązek 
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przedłużenia marynarskiej umowy o pracę na czas przetrzymywania marynarza na statku lub 

poza nim na skutek piractwa lub zbrojnej napaści na statki, wprowadza także definicje 

terminów „piractwo” i „zbrojna napaść na statki”.  

Zmiana odnosząca się do Prawidła 2.2 w zakresie Normy A2.2 – Wynagrodzenie, 

polega na dodaniu nowego ustępu 7. Nowy przepis w sytuacji, gdy marynarz jest 

przetrzymywany na statku lub poza nim na skutek piractwa lub zbrojnej napaści na statki, 

zobowiązuje armatora do wypłacania wynagrodzenia i innych należności w ramach 

marynarskiej umowy o pracę. 

Modyfikacja dotycząca Prawidła 2.5 w zakresie Wytycznej B2.5.1 – Prawo 

do repatriacji, polega na zastąpieniu obecnego ustępu 8 nowym tekstem i rozszerza prawo 

marynarzy do bezpłatnej repatriacji w sytuacji, gdy są oni przetrzymywani na statku lub poza 

nim w wyniku piractwa lub zbrojnej napaści na statki, mimo napomnienia się przez nich o to 

prawo w rozsądnym czasie. 

Ratyfikacja Poprawek do Konwencji o pracy na morzu będzie się wiązała z 

koniecznością dokonania zmian w krajowym porządku prawnym. Nowelizacji wymagać 

będzie ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu, regulująca prawa i obowiązki stron 

stosunku pracy na statkach morskich o polskiej przynależności oraz ochronę zdrowia i 

ochronę socjalną marynarzy. 

Konwencja o pracy na morzu z 2006 r., regulując wymagania kwalifikacyjne wobec 

marynarzy, warunki ich zatrudnienia i życia na statku, zagadnienia ochrony zdrowia i opieki 

medycznej dla marynarzy oraz ustanawiając dla nich zabezpieczenia społeczne i ochronę 

socjalną, dotyczy wolności i praw obywatelskich określonych w Konstytucji RP oraz odnosi 

się do spraw uregulowanych w ustawach.  

Z tych względów konieczne jest zachowanie trybu związania Polski Konwencją za 

uprzednią zgodą na ratyfikację wyrażoną w ustawie (art. 89 ust. 1 pkt 2 i 5 Konstytucji RP). 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa uchwalona przez Sejm na 20. posiedzeniu w dniu 27 października br. 

pochodziła z przedłożenia rządowego (druk sejmowy nr 459, wpłynął do Marszałka Sejmu w 

dniu 25 czerwca 2020 r.).  
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Projekt został skierowany do I czytania w Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej, Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Spraw Zagranicznych.  

Za przyjęciem ustawy głosowało 448 posłów, przy braku głosów przeciw i jednym 

głosie wstrzymującym się. 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. 

 

 

 

 

Maciej Telec 

Główny legislator 


