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W związku z posiedzeniem Komisji Infrastruktury, podczas którego będzie rozpatrywana Ustawa                     
o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 
1247, druki sejmowe nr 3582 i 3636) zwracamy uwagę na brak wewnętrznej spójności proponowanych 
zmian w zakresie pilotażu morskiego.  
  
Celem Projektu Ustawy wprost zapisanym w uzasadnieniu do rządowego projektu Ustawy o zmianie 
ustawy o portach i przystaniach morskich oraz innych ustaw, jest implementacja rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/352 (dalej Rozporządzenie 2017/352) ustanawiającego 
ramy w zakresie świadczenia usług portowych oraz wspólne zasady dotyczące przejrzystości 
finansowej portów. 
  
Zgodnie z brzmieniem art. 2a ust. 2 Projektu Ustawy, podmiot zarządzający portem jest uprawniony 
do organizacji usług portowych, o których mowa w art. 1 ust. 2 Rozporządzenia 2017/352, a więc                   
do organizacji usług z wyłączeniem usług przeładunku, usług pasażerskich oraz pilotażu. Tym samym 
art. 2a ust. 2 Projektu Ustawy jednoznacznie wyłącza z organizacji, w tym świadczenia, przez podmiot 
zarządzający portem usług przeładunku, usług pasażerskich i pilotażu.  
  
W ewidentnej sprzeczności z art. 2a ust. 2 Projektu Ustawy pozostaje zatem proponowana treść            
art. 7 ust. 2. 
  
Z art. 7 ust. 2 wynika, że przedmiotem działalności przedsiębiorstwa podmiotu zarządzającego, a także 
spółek prawa handlowego, w których zarządzający posiada udziały lub akcje, nie może być świadczenie 
w granicach portu usług portowych o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. b oraz lit. d Rozporządzenia nr 
2017/352 (…), co oznacza wyłączenie tylko usług przeładunku i usług pasażerskich – dwóch z trzech 
rodzajów usług portowych wyłączonych wcześniej w art. 2a ust. 2 Projektu Ustawy oraz z art. 10 ust. 1 
Rozporządzenia 2017/352, co wskazuje na niekonsekwencję prawodawcy. 
  
Stosowanie powyższych przepisów w przyszłości może rodzić poważne wątpliwości interpretacyjne                  
i spory kompetencyjne. 
  
 



Należy również podkreślić, że w Uzasadnieniu do Projektu Ustawy (str. 2) zapisano: „Projektowany 
przepis art. 2a ust 2 wskazuje, że podmiotem tym w Polsce będzie podmiot zarządzający. Jednocześnie 
w przepisie tym wskazano, że uprawnianie zarządu portu do organizacji usług portowych dotyczy usług, 
o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. a, c, e i g rozporządzenia 2017/352, a więc usług: bunkrowania, 
cumowania, odbierania odpadów wytwarzanych przez statki i pozostałości ładunku oraz 
holowania.  Zgodnie bowiem z art. 10 ust. 1 rozporządzania 2017/352 do usług przeładunku, usług 
pasażerskich oraz pilotażu nie będą mieć zastosowania postanowienia rozdziału II rozporządzenia 
2017/352 dotyczące organizacji usług portowych”. 
  
Z powyższego jednoznacznie wynika, że prawodawca w projekcie zmian przyjmuje do stosowania                   
w całości wyłączenie zawarte w art. 10 ust. 1 Rozporządzenia, zatem spod kompetencji podmiotów 
zarządzających portami wyłącza wszystkie trzy rodzaje wymienionych usług, tj. przeładunku, 
pasażerskich i pilotażu. 
  
W związku z powyższym, w Projekcie Ustawy w art. 7 ust. 2 konsekwentnie należałoby przyjąć 
wyłączenie trzech usług portowych wymienionych w art. 2a ust. 2 i poprzez dopisanie lit. f nadać 
brzmienie: 
  

2. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa podmiotu zrządzającego nie może być 
świadczenie usług portowych, o których mowa w art. 1. ust. 2 lit. b, lit. d oraz lit. f 
rozporządzenia nr 2017/352. 

 
Jeżeli zapis pozostaje bez zmian, bardzo prosimy o jednoznaczną informację, czy w opinii Państwa – 
Senatorów, zgodnie z procedowaną ustawą – pilotaż zostaje wyłączony ze świadczenia usług przez 
podmiot zarządzający portem, tak jak jest to zapisane w art. 2 ust.2 i w uzasadnieniu do Ustawy, czy 
też przedmiotem działalności przedsiębiorstwa zarządzającego może być jednak świadczenie usług 
pilotowych na co wskazuje brak lit. f. w art. 7 ust. 2. 
  
  
Z wyrazami szacunku, 
  
Kpt. ż. w. Jerzy Kaczmarek, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pilotów Morskich 
Kpt. ż. w. Mirosław Piotrowski, Przewodniczący Związku Zawodowego Pilotów Morskich 
Kpt. ż. w. Mariusz Narkiewicz, Przewodniczący Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” 
Pilotów Morskich 
 


