
 

 

ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa, tel. 22 694-93-02, fax 22 694-91-06, e-mail: Maciej.Telec@senat.gov.pl 

Warszawa, dnia 19 września 2018 r. 

Opinia do ustawy o ratyfikacji Poprawek do Konwencji o pracy na morzu z 2006 r., 

przyjętych przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie w dniu 9 czerwca 

2016 r. 

(druk nr 946) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Podstawowym założeniem umowy międzynarodowej, której dotyczy ustawa 

ratyfikacyjna, jest zagwarantowanie marynarzom pracującym na polskich statkach takich 

samych praw, jakie przysługują marynarzom zatrudnionym na statkach obcych bander.  

Podpisana przez Polskę w dniu 27 grudnia 2011 r. Konwencja Międzynarodowej 

Organizacji Pracy o pracy na morzu z 2006 r., reguluje warunki zatrudniania marynarzy 

i życia na statku, zagadnienia ochrony zdrowia i opieki medycznej oraz kwestie związane 

z zabezpieczeniem społecznym i ochroną socjalną marynarzy.  

Poprawki do Konwencji, których ratyfikacji dotyczy ustawa, zostały przyjęte w dniu 

10 lutego 2016 r. przez Specjalny Trójstronny Komitet utworzony na podstawie art. XIII 

Konwencji, a następnie zatwierdzone przez Międzynarodową Konferencję Pracy w dniu 

9 czerwca 2016 r. Zgodnie z art. XV Konwencji, Poprawki te wejdą w życie, jeżeli do dnia 

8 lipca 2018 r., sprzeciwu nie złoży więcej niż 40% państw – stron Konwencji według stanu 

na dzień 8 czerwca 2016 r., posiadających nie mniej niż 40% światowego tonażu floty. 

Poprawki mają wyeliminować molestowanie i zastraszanie na statku oraz umożliwić 

przedłużenie ważności Morskiego Certyfikatu Pracy na kolejny okres nieprzekraczający 

pięciu lat, jeżeli po zakończeniu inspekcji przeprowadzonej w celu jego odnowienia okaże 

się, że statek nadal spełnia wymogi prawa krajowego lub inne wymagania służące wykonaniu 

Konwencji, a nowy certyfikat nie może zostać natychmiast wydany i udostępniony na 

pokładzie tego statku. 
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Poprawki do Konwencji o pracy na morzu z 2006 r. dotyczą kwestii określonych 

w art. 89 ust. 1 pkt 1 i 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (wolności, praw i obowiązków 

obywatelskich oraz spraw uregulowanych w ustawie lub w których Konstytucja wymaga 

ustawy), co uzasadnia tryb ratyfikacji umowy – ratyfikację za uprzednią zgodą wyrażoną 

w ustawie. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 68. posiedzeniu w dniu 13 września 2018 r. w oparciu 

o przedłożenie rządowe (druk sejmowy nr 2788).  

Projekt stanowił przedmiot prac sejmowych Komisji: Gospodarki Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej, Polityki Społecznej i Rodziny oraz Spraw Zagranicznych. Komisje nie 

wprowadziły poprawek do projektu.  

Sejm uchwalił ustawę w brzmieniu przedłożenia rządowego, przy 408 głosach za, 

6 przeciw i 1 głosie wstrzymującym się.  

 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. 
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