
2) w art. 55:

a) w ust. 1 w pkt 4 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem
i dodaje si´ pkt 5 i 6 w brzmieniu:

„5) ˝àdania od przedsi´biorcy i jego pracowni-
ków pisemnych lub ustnych wyjaÊnieƒ,
okazania dokumentów i innych noÊników
informacji oraz udost´pnienia wszelkich
danych majàcych zwiàzek z przedmiotem
kontroli,

6) wst´pu na teren przedsi´biorcy, w tym do
pomieszczeƒ, gdzie prowadzi on dzia∏alnoÊç
gospodarczà, w dniach i godzinach, w któ-
rych jest lub powinna byç wykonywana ta
dzia∏alnoÊç.”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Inspektor przeprowadza czynnoÊci kontrol-
ne, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6,
w obecnoÊci przedsi´biorcy lub osoby
przez niego wyznaczonej.”;

3) w art. 81 w pkt 2 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem
i dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu:

„3) uprawnieni do kontroli, o których mowa
w przepisach o przewozie drogowym towarów
niebezpiecznych.”;

4) w art. 87 w ust. 1 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) wymagane przy przewozie drogowym towa-
rów niebezpiecznych,”;

5) w art. 92 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) naruszajàc przepisy dotyczàce przewozu towa-
rów niebezpiecznych lub odpadów,”.

Art. 37. 1. Âwiadectwa dopuszczenia pojazdu wy-
dane przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy zachowujà
wa˝noÊç w zakresie i na okres, na jaki zosta∏y wydane.

2. ZaÊwiadczenia o przeszkoleniu kierowców w za-
kresie przewozu materia∏ów niebezpiecznych wydane
przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy zachowujà wa˝-
noÊç w zakresie i na okres, na jaki zosta∏y wydane. Za-
Êwiadczenia te uznaje si´ za równowa˝ne z zaÊwiad-
czeniami ADR, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3.

3. Podmiot prowadzàcy kursy dokszta∏cajàce dla
kierowców pojazdów przewo˝àcych materia∏y niebez-
pieczne w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy uznaje si´ za po-
siadajàcy zezwolenie, o którym mowa w art. 12 ust. 1,
do dnia 31 grudnia 2003 r.

4. Osoby, które przed dniem wejÊcia w ˝ycie usta-
wy ukoƒczy∏y szkolenie dla doradców oraz z∏o˝y∏y
z wynikiem pozytywnym egzamin w ramach programu
pilota˝owego ministra w∏aÊciwego do spraw transpor-
tu, uznaje si´ za spe∏niajàce wymagania okreÊlone
w art. 24 ust. 2.

5. Blankiety zaÊwiadczeƒ ADR wyprodukowane
przez producenta wybranego w trybie art. 18 ust. 3 u˝y-
wa si´ od dnia 1 stycznia 2004 r. 

Art. 38. Z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità
Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej, przedsi´bior-
ców zagranicznych z paƒstw cz∏onkowskich Unii Euro-
pejskiej uznaje si´ za spe∏niajàcych warunek, o którym
mowa w art. 12 ust. 3 pkt 1.

Art. 39. Do czasu wydania przepisów wykonaw-
czych na podstawie upowa˝nieƒ zawartych w ustawie,
nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez okres 12 miesi´cy od dnia jej
wejÊcia w ˝ycie, zachowujà moc przepisy wykonawcze
wydane na podstawie dotychczasowych upowa˝nieƒ
ustawy, o której mowa w art. 34.

Art. 40. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2003 r., z wyjàtkiem art. 16 ust. 1 pkt 5 i art. 23 ust. 2,
które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

Dziennik Ustaw Nr 199 — 12507 — Poz. 1671 i 1672

1672

U S TAWA

z dnia 28 paêdziernika 2002 r.

o Funduszu ˚eglugi Âródlàdowej i Funduszu Rezerwowym.

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa reguluje sprawy zwiàzane z:

1) utworzeniem i funkcjonowaniem Funduszu ˚eglu-
gi Âródlàdowej i Funduszu Rezerwowego;

2) regulacjà poda˝y zdolnoÊci przewozowej Êródlàdo-
wej floty towarowej;

3) promocjà Êródlàdowego transportu wodnego.

Art. 2. U˝yte w ustawie okreÊlenia oznaczajà:

1) „armator” — osob´ fizycznà lub prawnà b´dàcà
w∏aÊcicielem statku polskiego;

2) „statek” — urzàdzenie p∏ywajàce o nap´dzie me-
chanicznym lub bez nap´du mechanicznego prze-
znaczone lub u˝ywane na Êródlàdowych drogach
wodnych do przewozu rzeczy;



3) „statek polski” — statek, który stanowi w∏asnoÊç
Skarbu Paƒstwa, osoby fizycznej majàcej miejsce
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej lub osoby prawnej majàcej siedzib´ na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej;

4) „barka pchana lub holowana” — statek bez w∏a-
snego nap´du mechanicznego przeznaczony do
przewozu rzeczy;

5) „barka motorowa” — statek z w∏asnym nap´dem
mechanicznym przeznaczony do przewozu rzeczy;

6) „pchacz lub holownik” — statek z w∏asnym nap´-
dem mechanicznym przystosowany do przemiesz-
czania barek przez pchanie lub holowanie;

7) „zbiornikowiec” — statek z w∏asnym nap´dem me-
chanicznym lub bez w∏asnego nap´du mechanicz-
nego przystosowany i u˝ywany do przewozu ∏a-
dunków ciek∏ych;

8) „noÊnoÊç” — noÊnoÊç statku przeznaczonego do
przewozu rzeczy okreÊlonà w Êwiadectwie pomia-
rowym statku wydanym przez polskà instytucj´
klasyfikacyjnà;

9) „moc nap´dowa” — moc wytworzonà przez w∏a-
sne urzàdzenie nap´dowe zainstalowane na statku;

10) „flota towarowa” — ogó∏ statków przeznaczonych
do przewozu rzeczy na Êródlàdowych drogach
wodnych;

11) „promocja” — system instrumentów ekonomicz-
nych i prawnych majàcych na celu stymulowanie
i wspieranie rozwoju Êródlàdowego transportu
wodnego.

Art. 3. 1. Ustaw´ stosuje si´ do armatorów wyko-
nujàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà polegajàcà na prze-
wozie rzeczy Êródlàdowymi drogami wodnymi.

2. Przepisów ustawy nie stosuje si´ do:

1) statków p∏ywajàcych po Êródlàdowych drogach
wodnych niepo∏àczonych z drogami wodnymi
paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej;

2) statków, które ze wzgl´du na swoje rozmiary nie
mogà opuÊciç krajowych Êródlàdowych dróg wod-
nych i nie mogà wyp∏ywaç na inne Êródlàdowe
drogi wodne;

3) pchaczy i holowników o mocy nap´dowej nieprze-
kraczajàcej 150 kilowatów (kW);

4) statków morskich p∏ywajàcych po Êródlàdowych
drogach wodnych;

5) barek przewo˝onych na statkach morskich u˝ywa-
nych wy∏àcznie do przewozów mi´dzynarodowych
lub do przewozów krajowych podczas podró˝y
obejmujàcych odcinek morski;

6) statków u˝ywanych wy∏àcznie do magazynowania
towarów lub do prze∏adunku;

7) statków s∏u˝àcych do wykonywania robót technicz-
nych i innych nies∏u˝àcych do zarobkowego prze-
wozu rzeczy.

3. W sprawach nieuregulowanych ustawà stosuje
si´ przepisy ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o ˝eglu-
dze Êródlàdowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 43 i Nr 100,
poz. 1085 oraz z 2002 r. Nr 199, poz. 1672).

Art. 4. Regulacja poda˝y zdolnoÊci przewozowej
floty towarowej obejmuje warunki wprowadzania do
eksploatacji statków nowych, u˝ywanych, przebudo-
wanych lub zmodernizowanych oraz trwa∏e wy∏àcza-
nie statków z eksploatacji. 

Rozdzia∏ 2

Fundusz ˚eglugi Âródlàdowej i Fundusz Rezerwowy

Art. 5. W Banku Gospodarstwa Krajowego tworzy
si´ Fundusz ̊ eglugi Âródlàdowej, zwany dalej „Fundu-
szem”, oraz Fundusz Rezerwowy.

Art. 6. 1. Przychodami Funduszu sà:

1) sk∏adki wnoszone przez armatorów;

2) Êrodki przekazywane z bud˝etu paƒstwa — w wy-
sokoÊci okreÊlonej w ustawie bud˝etowej;

3) przychody ze sprzeda˝y akcji i udzia∏ów w spó∏kach
z udzia∏em Skarbu Paƒstwa przekazanych Bankowi
Gospodarstwa Krajowego w celu dofinansowania
Funduszu;

4) odsetki od lokat Êrodków Funduszu w bankach;

5) przychody z inwestycji Êrodków Funduszu w papie-
ry wartoÊciowe emitowane przez Skarb Paƒstwa
lub Narodowy Bank Polski oraz papiery wartoÊcio-
we okreÊlajàce Êwiadczenia pieni´˝ne gwaranto-
wane lub por´czane przez Skarb Paƒstwa lub Na-
rodowy Bank Polski;

6) darowizny i zapisy;

7) wp∏ywy z innych tytu∏ów.

2. Suma lokat, o których mowa w ust. 1 pkt 4, w jed-
nym banku lub grupie banków powiàzanych ze sobà
kapita∏owo lub organizacyjnie nie mo˝e przekroczyç
15% okresowo wolnych Êrodków Funduszu.

3. Na wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw trans-
portu Narodowy Fundusz Ochrony Ârodowiska i Go-
spodarki Wodnej przekazuje corocznie, w terminie
30 dni od dnia og∏oszenia ustawy bud˝etowej, na ra-
chunek Funduszu dotacj´ na wspieranie ekologicznych
form transportu oraz ochron´ Êrodowiska w ˝egludze
Êródlàdowej.

4. WysokoÊç dotacji, o której mowa w ust. 3, nie
mo˝e przekroczyç 1% przychodów Narodowego Fun-
duszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej za-
planowanych w ustawie bud˝etowej na dany rok.
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Art. 7. 1. W celu zasilenia Funduszu minister w∏a-
Êciwy do spraw Skarbu Paƒstwa mo˝e, w imieniu Skar-
bu Paƒstwa, na wniosek ministra w∏aÊciwego do
spraw transportu, przekazaç nieodp∏atnie Bankowi Go-
spodarstwa Krajowego akcje i udzia∏y w spó∏kach sta-
nowiàce w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa, z uwzgl´dnieniem
zaakceptowanego przez Rad´ Ministrów zakresu dofi-
nansowania zadaƒ ze Êrodków Funduszu oraz wartoÊci
tych akcji i udzia∏ów.

2. Akcje i udzia∏y Skarbu Paƒstwa, o których mowa
w ust. 1, Bank Gospodarstwa Krajowego zbywa
w uzgodnieniu z ministrami w∏aÊciwymi do spraw fi-
nansów publicznych, Skarbu Paƒstwa oraz transportu.

3. O zbyciu akcji i udzia∏ów, o których mowa
w ust. 1, Bank Gospodarstwa Krajowego zawiadamia
ministrów w∏aÊciwych do spraw finansów publicz-
nych, Skarbu Paƒstwa oraz transportu.

4. Do przekazania akcji i udzia∏ów, o których mowa
w ust. 1, oraz do ich zbywania nie stosuje si´ przepisów
o komercjalizacji i prywatyzacji przedsi´biorstw paƒ-
stwowych i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r.
o zasadach wykonywania uprawnieƒ przys∏ugujàcych
Skarbowi Paƒstwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493 i Nr 156,
poz. 775, z 1997 r. Nr 106, poz. 673, Nr 115, poz. 741
i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 2000 r.
Nr 48, poz. 550, z 2001 r. Nr 4, poz. 26 oraz z 2002 r.
Nr 25, poz. 253).

Art. 8. 1. Ârodki Funduszu przeznacza si´ na:

1) wyp∏aty dla armatorów za trwa∏e wy∏àczenie
statków z eksploatacji w przewozach rzeczy;

2) inne cele okreÊlone w planie finansowym Fun-
duszu, o którym mowa w art. 11 ust. 3 pkt 1.

2. Ârodki Funduszu mogà byç wykorzystywane na
realizacj´ przedsi´wzi´ç promujàcych Êródlàdowy
transport wodny i polegajàcych na dofinansowaniu za-
kupu, modernizacji lub przebudowie statków oraz in-
nych przedsi´wzi´ç wspierajàcych restrukturyzacj´
sektora ˝eglugi Êródlàdowej.

3. Okresowo wolne Êrodki Funduszu mogà byç:

1) lokowane w innych bankach, z zastrze˝eniem art. 6
ust. 2;

2) inwestowane w papiery wartoÊciowe, o których
mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5.

Art. 9. 1. Przychodami Funduszu Rezerwowego sà:

1) sk∏adki specjalne, o których mowa w art. 17;

2) inne przychody. 

2. Fundusz Rezerwowy gospodaruje Êrodkami fi-
nansowymi gromadzonymi na odr´bnych rachunkach:

1) dla statków do przewozów ∏adunków sta∏ych;

2) dla zbiornikowców;

3) dla pchaczy i holowników.

3. Wp∏aty do Funduszu Rezerwowego z tytu∏u sk∏a-
dek specjalnych armatorów oraz z tytu∏u innych przy-
chodów sà przekazywane na odpowiednie rachunki, na
warunkach okreÊlonych umowà, o której mowa
w art. 11 ust. 4.

4. Dyrektor w∏aÊciwego urz´du ˝eglugi Êródlàdo-
wej informuje armatorów o sposobie dokonywania
wp∏at do Funduszu Rezerwowego. 

Art. 10. Ârodki Funduszu Rezerwowego mogà byç
przeznaczone na:

1) wspomaganie przedsi´wzi´ç s∏u˝àcych restruktu-
ryzacji sektora ˝eglugi Êródlàdowej;

2) wspieranie armatorów wprowadzajàcych rozwià-
zania post´pu technicznego oraz poprawy warun-
ków i bezpieczeƒstwa pracy;

3) zach´canie armatorów do przyst´powania do zrze-
szeƒ komercyjnych;

4) doskonalenie zawodowe armatorów i pracowni-
ków ˝eglugi Êródlàdowej;

5) u∏atwianie pracownikom zatrudnionym w ˝eglu-
dze Êródlàdowej zmiany zawodu przez przekwalifi-
kowanie lub odejÊcie na wczeÊniejszà emerytur´.

Art. 11. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw Skarbu Paƒ-
stwa, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw finansów publicznych i ministrem w∏aÊciwym
do spraw transportu, po zasi´gni´ciu opinii Komisji
Nadzoru Bankowego oraz majàc na uwadze zadania
na∏o˝one na Bank Gospodarstwa Krajowego ustawà,
dostosuje odpowiednio, w drodze rozporzàdzenia, sta-
tut tego banku.

2. Nadzór nad gospodarowaniem Êrodkami Fundu-
szu i Funduszu Rezerwowego sprawuje Rada Nadzor-
cza Banku Gospodarstwa Krajowego z udzia∏em przed-
stawiciela ministra w∏aÊciwego do spraw transportu.

3. Bank Gospodarstwa Krajowego:

1) wyodr´bnia w swoim planie finansowym plan fi-
nansowy Funduszu oraz Funduszu Rezerwowego
opracowany w porozumieniu z ministrem w∏aÊci-
wym do spraw finansów publicznych oraz mini-
strem w∏aÊciwym do spraw transportu;

2) sporzàdza dla Funduszu oraz Funduszu Rezerwo-
wego odr´bny bilans oraz rachunek zysków i strat
wchodzàcych w sk∏ad sprawozdania finansowego
banku;

3) sk∏ada ministrowi w∏aÊciwemu do spraw transpor-
tu, w terminie do koƒca miesiàca nast´pujàcego po
ka˝dym kwartale, informacj´ o realizacji planu fi-
nansowego Funduszu oraz Funduszu Rezerwowe-
go.

4. Szczegó∏owe warunki wspó∏pracy w zakresie go-
spodarowania Êrodkami Funduszu i Funduszu Rezer-
wowego okreÊla umowa zawarta mi´dzy ministrem
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w∏aÊciwym do spraw transportu a Bankiem Gospodar-
stwa Krajowego.

Art. 12. 1. Ze Êrodków Funduszu dokonuje si´ wy-
p∏aty Bankowi Gospodarstwa Krajowego wynagrodze-
nia przys∏ugujàcego z tytu∏u kosztów obs∏ugi Fundu-
szu, okreÊlonego corocznie w planie finansowym Fun-
duszu.

2. W zakresie Funduszu Rezerwowego przepisy
ust. 1 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 13. 1. Armator wp∏aca co roku od ka˝dego stat-
ku podlegajàcego przepisom ustawy sk∏adk´ do Fun-
duszu w wysokoÊci ustalonej wed∏ug zasad okreÊlo-
nych w ust. 2—6.

2. Sk∏adka roczna jest sumà iloczynów rocznych
stawek jednostkowych, o których mowa w ust. 3, oraz
noÊnoÊci barek lub mocy nap´dowej pchaczy i holow-
ników obj´tych ustawà.

3. W zale˝noÊci od rodzaju statku ustala si´ maksy-
malne roczne stawki jednostkowe odpowiednio:

1) statki do przewozu ∏adunków sta∏ych:

a) barki motorowe 1,0 euro za ton´,

b) barki pchane lub holowane 0,7 euro za ton´;

2) zbiornikowce:

a) barki motorowe 3,0 euro za ton´,

b) barki pchane lub holowane 1,5 euro za ton´;

3) pchacze lub holowniki 0,4 euro za kW.

4. WysokoÊç stawek, o których mowa w ust. 3, ob-
ni˝a si´ w zale˝noÊci od rodzaju statku, jego noÊnoÊci
lub mocy nap´dowej:

1) dla barek o noÊnoÊci mniejszej ni˝ 450 ton — o 30%;

2) dla barek o noÊnoÊci od 450 ton do 650 ton — o 15%
na ka˝dà ton´, o którà noÊnoÊç statku jest mniejsza
ni˝ 650 ton;

3) dla pchaczy lub holowników o mocy nap´dowej
mniejszej ni˝ 300 kW — o 30%.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu, w poro-
zumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów
publicznych, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
z uwzgl´dnieniem zasad zawartych w ust. 3 i 4, wyso-
koÊç rocznych stawek jednostkowych w zale˝noÊci od
rodzaju, noÊnoÊci lub mocy nap´dowej statku oraz
sposób dokonywania wp∏at do Funduszu.

6. Roczne sk∏adki jednostkowe podane w euro pod-
legajà przeliczeniu na z∏ote wed∏ug Êredniego kursu
Narodowego Banku Polskiego obowiàzujàcego
w pierwszym dniu roboczym danego roku kalendarzo-
wego.

7. Dokument potwierdzajàcy wp∏at´ przez armato-
ra sk∏adki rocznej do Funduszu powinien znajdowaç si´
u kierownika danego statku.

8. Sk∏adki wp∏acane do Funduszu stanowià koszt
uzyskania przychodów armatorów.

Art. 14. 1. Armator, który op∏aca sk∏adki i z∏omowa∏
statek polski, uzyskuje, z zastrze˝eniem ust. 6, prawo
do otrzymania wyp∏aty z Funduszu.

2. W przypadku z∏omowania statku, armator ma
prawo wprowadziç do eksploatacji, w zamian za z∏o-
mowany statek, inny statek.

3. Prawo do otrzymania wyp∏aty za z∏omowanie
statku polskiego uzyskujà armatorzy po up∏ywie 5 lat
od dnia jego zarejestrowania.

4. Za statek z∏omowany uznaje si´ statek eksploato-
wany w ˝egludze Êródlàdowej, posiadajàcy wa˝ne
Êwiadectwo zdolnoÊci ˝eglugowej i dokonujàcy prze-
wozów rzeczy co najmniej w 10 rejsach o trasach nie
krótszych ni˝ 50 km, przy wykorzystaniu noÊnoÊci stat-
ku co najmniej w 70%, w okresie ostatnich 24 miesi´cy
przed dniem zg∏oszenia do z∏omowania.

5. Statek na sta∏e wycofany z przewozów towaro-
wych i przeznaczony na cele niezwiàzane z przewozem
rzeczy za zgodà dyrektora w∏aÊciwego urz´du ˝eglugi
Êródlàdowej mo˝e byç uznany za statek z∏omowany.

6. Armator, którego statek zosta∏ przeznaczony do
z∏omowania z przyczyn powsta∏ych w wyniku wypad-
ku ˝eglugowego lub innego powa˝nego uszkodzenia,
nie uzyskuje prawa do wyp∏aty z Funduszu.

7. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu, w poro-
zumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów
publicznych, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) wysokoÊci stawek jednostkowych do obliczania
wyp∏at z Funduszu za z∏omowanie statku polskie-
go, z uwzgl´dnieniem rodzaju, noÊnoÊci lub mocy
nap´dowej statku;

2) szczegó∏owy tryb post´powania przy dokonywaniu
wyp∏at z Funduszu za z∏omowanie statku polskie-
go, z uwzgl´dnieniem procedur obowiàzujàcych
armatorów przy ubieganiu si´ o wyp∏at´.

Art. 15. 1. Wyp∏ata z Funduszu dla armatora jest do-
konywana na podstawie zaÊwiadczenia wystawionego
przez w∏aÊciwy urzàd ̋ eglugi Êródlàdowej stwierdzajà-
cy, ˝e statek zosta∏ z∏omowany. 

2. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu, majàc
na wzgl´dzie koniecznoÊç weryfikacji danych b´dà-
cych podstawà spe∏niania wymogów zawartych
w art. 14 ust. 4 i 5, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
wykaz dokumentów stanowiàcych podstaw´ do wyda-
nia zaÊwiadczenia, o którym mowa w ust. 1, a tak˝e je-
go wzór i szczegó∏owy tryb wydawania.

Art. 16. 1. Wyp∏aty z Funduszu dla armatora, który
wprowadzi do eksploatacji statek nowy lub u˝ywany,
statek przebudowany lub zmodernizowany o zwi´kszo-
nej noÊnoÊci lub mocy nap´dowej, dokonuje si´
z uwzgl´dnieniem ró˝nicy mi´dzy noÊnoÊcià lub mocà
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nap´dowà statku z∏omowanego a noÊnoÊcià lub mocà
nap´dowà statku wprowadzonego do eksploatacji.

2. Do ustalenia ró˝nicy mi´dzy noÊnoÊcià lub mocà
nap´dowà statku wprowadzonego do eksploatacji
i statku z∏omowanego sà stosowane wspó∏czynniki ko-
rygujàce.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu, w poro-
zumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów
publicznych, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wielko-
Êci wspó∏czynników korygujàcych, o których mowa
w ust. 2, dla ka˝dego rodzaju statku, bioràc pod uwag´
sytuacj´ na rynku przewozów Êródlàdowego transpor-
tu wodnego.

Art. 17. 1. Armator, który wprowadzi do eksploata-
cji statek nie w zamian za statek z∏omowany, wp∏aca do
Funduszu Rezerwowego sk∏adk´ specjalnà w wysoko-
Êci nie wi´kszej ni˝ stawki maksymalne, o których mo-
wa w art. 13 ust. 3. Obejmuje to równie˝ statki o zwi´k-
szonej noÊnoÊci lub mocy nap´dowej uzyskanej w wy-
niku przebudowy, modernizacji lub innego przystoso-
wania statku.

2. Armator, który wprowadzi do eksploatacji statek
o noÊnoÊci lub mocy nap´dowej wy˝szej od noÊnoÊci
lub mocy nap´dowej statku z∏omowanego, wp∏aca do
Funduszu Rezerwowego sk∏adk´ specjalnà obliczanà
w wysokoÊci uwzgl´dniajàcej ró˝nic´ noÊnoÊci lub mo-
cy nap´dowej statku.

3. Przepisy art. 13 ust. 3 i 4 stosuje si´ odpowied-
nio.

4. Sk∏adki specjalne okreÊlone w euro podlegajà
przeliczeniu na z∏ote wed∏ug Êredniego kursu Narodo-
wego Banku Polskiego obowiàzujàcego w dniu wpro-
wadzenia do eksploatacji statku, o którym mowa
w ust. 1 i 2.

5. Sk∏adki specjalne wp∏acane do Funduszu Rezer-
wowego stanowià koszt uzyskania przychodów arma-
torów.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu, w poro-
zumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów
publicznych, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) wysokoÊci stawek jednostkowych do obliczania
sk∏adki specjalnej do Funduszu Rezerwowego,
o której mowa w ust. 1 i 2, w zale˝noÊci od rodzaju
statku, jego noÊnoÊci lub mocy nap´dowej;

2) szczegó∏owy tryb post´powania przy dokonywa-
niu wyp∏at z Funduszu Rezerwowego, z uwzgl´d-
nieniem procedur obowiàzujàcych przy ubieganiu
si´ o wyp∏at´.

Rozdzia∏ 3

Promocja Êródlàdowego transportu wodnego

Art. 18. 1. Przedsi´wzi´cia promujàce Êródlàdowy
transport wodny, o których mowa w art. 8 ust. 2, mogà
byç realizowane przez:

1) udzielanie preferencyjnych kredytów na realizacj´
przez armatorów inwestycji majàcych na celu po-
praw´ ochrony Êrodowiska i bezpieczeƒstwa ˝e-
glugi na Êródlàdowych drogach wodnych, w tym
na zakup, modernizacj´ lub przebudow´ statków;

2) dop∏aty do kredytów na cele, o których mowa 
w pkt 1;

3) po˝yczki oprocentowane lub nieoprocentowane.

2. Dop∏aty do kredytów, o których mowa w ust. 1
pkt 2, nie mogà przekroczyç 80% wartoÊci kredytu.

3. Dop∏aty okreÊlone w ust. 2 mogà byç, na wnio-
sek armatora, w ca∏oÊci lub w cz´Êci umarzane pod wa-
runkiem zrealizowania inwestycji.

4. Przepisy ust. 1—3 stosuje si´ do armatorów b´-
dàcych w∏aÊcicielami statków polskich prowadzàcych
dzia∏alnoÊç gospodarczà polegajàcà na zarobkowym
przewozie rzeczy trwajàcym nie krócej ni˝ 5 lat.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu, w poro-
zumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów
publicznych, po zasi´gni´ciu opinii Rady do Spraw
Promocji ˚eglugi Âródlàdowej, zwanej dalej „Radà”,
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) wysokoÊç oprocentowania kredytów preferencyj-
nych ze Êrodków Funduszu,

2) warunki i tryb udzielania dop∏at do kredytów ze
Êrodków Funduszu oraz ich sp∏aty,

3) warunki i tryb przyznawania po˝yczek oraz ich 
sp∏aty,

4) rodzaje dokumentów sk∏adanych przez wniosko-
dawc´ kredytu lub po˝yczki

— kierujàc si´ wysokoÊcià Êrodków zgromadzonych
na rachunku Funduszu.

Art. 19. 1. Przy ministrze w∏aÊciwym do spraw
transportu powo∏uje si´ Rad´ jako organ opiniodaw-
czo-doradczy. 

2. W sk∏ad Rady wchodzi przedstawiciel:

1) ministra w∏aÊciwego do spraw transportu;

2) ministra w∏aÊciwego do spraw gospodarki wodnej;

3) ministra w∏aÊciwego do spraw rozwoju regionalne-
go;

4) ministra w∏aÊciwego do spraw finansów publicz-
nych;

5) armatorów i ich zwiàzków;

6) ogólnokrajowych przedstawicielstw zwiàzków za-
wodowych pracowników ˝eglugi Êródlàdowej;

7) oÊrodków naukowych zajmujàcych si´ ˝eglugà
Êródlàdowà;

8) zainteresowanych samorzàdów województw. 
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3. Przewodniczàcego Rady oraz poszczególnych
cz∏onków powo∏uje i odwo∏uje minister w∏aÊciwy do
spraw transportu, na wniosek w∏aÊciwego ministra, ar-
matorów i ich zwiàzków, samorzàdów województw, 
zainteresowanych oÊrodków naukowych oraz zwiàz-
ków zawodowych pracowników ˝eglugi Êródlàdowej. 

4. Do zadaƒ Rady nale˝y:

1) opiniowanie i wnioskowanie w sprawach ustalania
kryteriów i parametrów systemu promocji ˝eglugi
Êródlàdowej;

2) opiniowanie projektów planów finansowych go-
spodarowania Êrodkami Funduszu i Funduszu Re-
zerwowego;

3) opiniowanie dokumentów Banku Gospodarstwa
Krajowego, o których mowa w art. 11 ust. 3;

4) opiniowanie wniosków armatorów w sprawach
promocji ˝eglugi Êródlàdowej;

5) opiniowanie innych spraw na wniosek ministra
w∏aÊciwego do spraw transportu.

Rozdzia∏ 4

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych 
oraz przepisy koƒcowe

Art. 20. W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o po-
st´powaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U.
z 2002 r. Nr 110, poz. 968, Nr 113, poz. 984, Nr 127,
poz. 1090, Nr 141, poz. 1178, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169,
poz. 1387) w art. 2 w § 1 w pkt 4 kropk´ na koƒcu zda-
nia zast´puje si´ przecinkiem oraz dodaje si´ pkt 5
w brzmieniu:

„5) nale˝noÊci pieni´˝ne z tytu∏u sk∏adek do Fundu-
szu ˚eglugi Âródlàdowej oraz sk∏adek specjal-
nych do Funduszu Rezerwowego.”.

Art. 21. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podat-
ku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 54, poz. 654, z póên. zm.1)) w art. 17 w ust. 1 po
pkt 4w dodaje si´ pkt 4x w brzmieniu:

„4x) dochody Banku Gospodarstwa Krajowego
prowadzàcego Fundusz ˚eglugi Âródlàdowej
i Fundusz Rezerwowy stanowiàce równowar-
toÊç dochodów uzyskanych przez te fundusze
z tytu∏ów okreÊlonych w przepisach regulujà-
cych ich tworzenie i funkcjonowanie — w cz´-
Êci przeznaczonej wy∏àcznie na realizacj´ ce-
lów wymienionych w tych przepisach,”.

Art. 22. W ustawie z dnia 9 wrzeÊnia 2000 r. o po-
datku od czynnoÊci cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86,
poz. 959 i Nr 103, poz. 1099, z 2001 r. Nr 100, poz. 1085
oraz z 2002 r. Nr 121, poz. 1031) w art. 9 po pkt 9a do-
daje si´ pkt 9b w brzmieniu:

„9b) zbycie akcji i udzia∏ów przez Bank Gospodar-
stwa Krajowego na podstawie ustawy z dnia
28 paêdziernika 2002 r. o Funduszu ˚eglugi
Âródlàdowej i Funduszu Rezerwowym (Dz. U.
Nr 199, poz. 1672),”.

Art. 23. W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o ˝eglu-
dze Êródlàdowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 43 i Nr 100,
poz. 1085) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 6 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Obs∏ug´ finansowo-ksi´gowà urz´dów ˝eglugi
Êródlàdowej sprawuje g∏ówny ksi´gowy urz´-
du obs∏ugujàcego ministra w∏aÊciwego do
spraw transportu.”;

2) w art. 9 w ust. 2 w pkt 9 kropk´ na koƒcu zdania za-
st´puje si´ przecinkiem i dodaje si´ pkt 10
w brzmieniu:

„10) kontrola dokumentów armatorów dotyczà-
cych Funduszu ˚eglugi Âródlàdowej i Fundu-
szu Rezerwowego.”; 

3) w art. 21 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Kierownik statku, o którym mowa w ust. 1, jest

obowiàzany prowadziç dzienniki i posiadaç do-
kumenty wynikajàce z przepisów ustawy oraz
wymagane umowami mi´dzynarodowymi,
a tak˝e dowód op∏acenia sk∏adki do Funduszu
˚eglugi Âródlàdowej.”;

4) w art. 29 w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) innego ni˝ wymieniony w pkt 1 bez nap´du me-

chanicznego o iloczynie d∏ugoÊci i szerokoÊci
nieprzekraczajàcym 20 m2 lub o nap´dzie me-
chanicznym o mocy silników do 20 kW albo
o iloczynie d∏ugoÊci i szerokoÊci nieprzekracza-
jàcym 20 m2,”;

5) w art. 30 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Podstaw´ do wydania Êwiadectwa zdolnoÊci

˝eglugowej stanowià kopie lub wyciàgi doku-
mentów wymienionych w ust. 1 oraz dodatko-
wo, dla statków do przewozu osób, statków
o nap´dzie mechanicznym do przewozu rzeczy,
a tak˝e pchania lub holowania, pozytywny wy-
nik ich inspekcji przeprowadzonej przez organ
wydajàcy to Êwiadectwo.”;

6) w art. 58 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) wykonuje przewóz ∏adunków niezgodnie z do-

kumentami przewozowymi lub bez dowodu
op∏acenia sk∏adki do Funduszu ˚eglugi Âródlà-
dowej,”.

Art. 24. Przepisy art. 1 pkt 2, art. 3 ust. 2 pkt 1, 2 
i 4—7, art. 4, art. 10 pkt 2—5, art. 14 ust. 1, 2 i 6, art. 16,
art. 17 ust. 1—3 tracà moc z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej.

Art. 25. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2003 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏o-

szone w Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86, poz. 958,
Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324,
z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190 i Nr 125,
poz. 1363 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676,
Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179 i Nr 169, poz. 1384.


