
Oświadczenie złożone 
przez senatora Kazimierza Kleinę 

na 14. posiedzeniu Senatu 
w dniu 14 czerwca 2012 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka 

Szanowny Panie Ministrze! 
W wyniku wprowadzonych dla Bałtyku unijnych programów ochrony populacji dorsza i limitowania 

wielkości połowu część właścicieli kutrów rybackich i rybaków poszukuje innych źródeł zarobkowania. Nie-
którzy dostrzegli możliwość działania w sektorze turystyki, rekreacji lub wędkarstwa sportowego. Coraz 
większą popularnością cieszą się na przykład organizowane rejsy sportowego połowu ryb. 

Właściciele niektórych jednostek sygnalizują jednak, że urzędy morskie (administracja morska) stosują 
częściowe ograniczenie w możliwości zatrudnienia osób obsługujących pasażerów w trakcie trwania rejsu. 

Na statkach zaliczanych do kategorii jachtów komercyjnych mogą być przewożeni pasażerowie w liczbie 
do dwunastu osób i członkowie załogi określeni liczbowo w karcie bezpieczeństwa i mający odpowiednie 
przeszkolenie dotyczące bezpieczeństwa. Zdaniem administracji morskiej, pozostałe osoby funkcyjne, które 
nie mają takiego przeszkolenia, muszą zostać zaliczone w poczet pasażerów, co przy ograniczonej puli pasa-
żerów uszczupla ich liczbę i w efekcie dochód właściciela. 

Właściciele takich jednostek powołują się na definicję pasażera zamieszczoną w paragrafie 3 pkt 3 rozpo-
rządzenia ministra infrastruktury z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie inspekcji i dokumentów bezpieczeństwa 
statku morskiego (DzU nr 119, poz. 688), w której wymienia się kategorie osób przebywających na statkach, 
a niebędących pasażerami – kapitan, członkowie załogi lub inne osoby zatrudnione lub zaangażowane w ja-
kimkolwiek charakterze na statku dla jego potrzeb. Kategoria „inne osoby” nie jest nigdzie poza tym przepi-
sem wymieniona. Z kontekstu wynika, że inne osoby nie zaliczają się ani do kategorii pasażerów, ani do ka-
tegorii członków załogi. Ich status jest nieokreślony, nie ma przepisu, który określałby wymagania dotyczące 
obowiązku posiadania przez te osoby odpowiednich uprawnień. 

Wydaje się więc, że przy obecnym stanie prawnym nie ma obowiązku, aby zatrudniane przez właścicieli 
jachtów komercyjnych osoby obsługujące pasażerów i nienależące do załogi miały odpowiednie przeszkole-
nia dotyczące bezpieczeństwa. Tym samym nie jest zrozumiałe, na jakiej podstawie prawnej urzędy morskie 
kwestionują prawo właścicieli takich jednostek do zatrudniania w ramach dozwolonej kategorii „inne osoby” 
osób niemających odpowiedniego przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa. 

Poza tym dla wielu osób, które angażują się okazjonalnie w takie przedsięwzięcia, udział w szkoleniu do-
tyczącym bezpieczeństwa, które trwa około tygodnia i którego koszt kształtuje się na poziomie 700 zł, może 
być barierą nie do pokonania. 

W związku z tym zwracam się do Pana Ministra z prośbą o odpowiedź na następujące pytanie: czy wła-
ściciel statku, jachtu komercyjnego może zatrudniać osoby niebędące członkami załogi (na przykład instruk-
tora sportowego połowu ryb, kucharza itp.) do obsługi rejsów, w celu między innymi prowadzenia sportowe-
go połowu ryb, niemające odpowiedniego minimalnego przeszkolenia dotyczącego bezpieczeństwa, wyma-
ganego od członków załogi? 

Z poważaniem 
Kazimierz Kleina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




