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USTAWA

z dnia 20 grudnia 2002 r.

o zmianie ustawy o pracy na morskich statkach handlowych oraz o zmianie ustawy 
o bezpieczeƒstwie morskim.

Art. 1. W ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o pracy na
morskich statkach handlowych (Dz. U. Nr 61, poz. 258,
z 1994 r. Nr 113, poz. 547, z 1998 r. Nr 113, poz. 717 oraz
z 2000 r. Nr 109, poz. 1156) wprowadza si´ nast´pujà-
ce zmiany:

1) art. 11 otrzymuje brzmienie:

„Art. 11. 1. Ksià˝eczk´ ˝eglarskà wystawia si´ na
wniosek:

1) marynarza lub rybaka,

2) osoby posiadajàcej udokumentowa-
ne ukoƒczenie szkolenia dotyczàce
bezpieczeƒstwa stopnia podstawo-
wego w zakresie okreÊlonym w Mi´-
dzynarodowej konwencji o wymaga-
niach w zakresie wyszkolenia mary-
narzy, wydawania im Êwiadectw
oraz pe∏nienia wacht, 1978, sporzà-
dzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r.
(Dz. U. z 1984 r. Nr 39, poz. 201 i 202
oraz z 1999 r. Nr 30, poz. 286),

3) innej osoby, je˝eli pozostaje ona z ar-
matorem w stosunku pracy na stat-
ku,

4) ucznia szko∏y morskiej, w celu odby-
cia praktyki p∏ywania okreÊlonej pro-
gramem nauczania szko∏y.

2. Za wystawienie ksià˝eczki ˝eglarskiej
pobiera si´ op∏at´.

3. WysokoÊç op∏aty za wystawienie ksià-
˝eczki ˝eglarskiej nie mo˝e przekroczyç
15 euro, a za wydanie duplikatu ksià-
˝eczki ˝eglarskiej 30 euro.”;

2) w art. 12 w ust. 1 w pkt 1 po wyrazach „marynarza
lub rybaka” dodaje si´ wyrazy „oraz osoby, o któ-
rej mowa w art. 11 ust. 1 pkt 2”;

3) art. 16 otrzymuje brzmienie:

„Art. 16. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki
morskiej, w porozumieniu z ministrem
w∏aÊciwym do spraw rolnictwa oraz mini-
strem w∏aÊciwym do spraw wewn´trz-
nych i ministrem w∏aÊciwym do spraw za-
granicznych, kierujàc si´ postanowienia-
mi umów i przepisów mi´dzynarodowych
w zakresie dokumentów to˝samoÊci ma-
rynarzy, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) wzór ksià˝eczki ˝eglarskiej,

2) tryb wystawiania, wymiany i uniewa˝-
niania ksià˝eczki ˝eglarskiej oraz rodzaj
dokonywanych w niej adnotacji urz´-
dowych i wpisów, a tak˝e sposób i tryb
ich dokonywania,



3) wysokoÊç pobieranych przez urzàd
morski op∏at za wystawienie ksià˝eczki
˝eglarskiej, uwzgl´dniajàc przepis
art. 11 ust. 3.”;

4) w art. 19 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki mor-
skiej, kierujàc si´ wymaganiami wynikajàcymi
z wià˝àcej Rzeczpospolità Polskà w tym zakre-
sie umowy mi´dzynarodowej, okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, wzór listy za∏ogi statku
oraz sposób jej sporzàdzania, wystawiania i do-
konywania w niej wpisów.”;

5) art. 20 otrzymuje brzmienie:

„Art. 20. 1. Statek powinien posiadaç za∏og´, któ-
rej liczebnoÊç i kwalifikacje zawodowe,
a tak˝e warunki zdrowotne zapewniajà
bezpiecznà i higienicznà prac´, prawi-
d∏owà obs∏ug´ urzàdzeƒ statku i ∏adun-
ku, nale˝ytà obs∏ug´ za∏ogi i pasa˝erów
oraz umo˝liwiajà przestrzeganie przepi-
sów o czasie pracy na statku.

2. Armator okreÊla liczebnoÊç i sk∏ad za-
wodowy za∏ogi statku, umo˝liwiajàce
spe∏nienie wymagaƒ okreÊlonych
w ust. 1, a tak˝e sposób uzupe∏niania
sk∏adu za∏ogi w podró˝y morskiej stat-
ku, je˝eli w czasie jej trwania nastàpi∏o
jego zmniejszenie.

3. Armator zapewnia przeszkolenie me-
dyczne kapitana i za∏ogi w zakresie sto-
sowania Êrodków ratunkowych i me-
dycznych, zgodnie z wymaganiami
mi´dzynarodowymi, o których mowa
w art. 11 ust. 1 pkt 2.

4. Armator jest obowiàzany zapewniç za-
opatrzenie statku w Êrodki medyczne,
wyposa˝enie szpitali i apteczek okr´to-
wych oraz opiek´ medycznà na statku,
zgodnie z wymaganiami, o których mo-
wa w ust. 5.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia,
kierujàc si´ szczególnym charakterem
pracy na morskich statkach handlo-
wych oraz wymaganiami wynikajàcymi
z wià˝àcych Rzeczpospolità Polskà
umów mi´dzynarodowych, okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia:

1) warunki zdrowotne wymagane od
osób wykonujàcych prac´ na statku
oraz tryb orzekania o zdolnoÊci do
wykonywania tej pracy,

2) rodzaje i cz´stotliwoÊç profilaktycz-
nych badaƒ lekarskich osób wykonu-
jàcych prac´ na statku,

3) wymagania dotyczàce wyposa˝enia
apteczek okr´towych w odpowied-
nie rodzaje i iloÊci Êrodków farma-
ceutycznych, sprz´tu i Êrodków me-

dycznych oraz zasad ich przecho-
wywania, ewidencji, wymiany i kon-
troli,

4) wymagania dotyczàce wyposa˝enia
szpitali okr´towych i zatrudniania le-
karzy okr´towych,

5) wymagania dotyczàce wyposa˝enia
Êrodków ratunkowych w apteczki,

6) szczegó∏owe zasady i warunki udzie-
lania drogà radiowà konsultacji me-
dycznej kapitanowi statku przez w∏a-
Êciwà jednostk´ s∏u˝by zdrowia,

7) warunki, tryb oraz organy upowa˝-
nione do przeprowadzania kontroli
zaopatrzenia medycznego statków,

8) wymagania dotyczàce programu, za-
kresu i cz´stotliwoÊci szkolenia me-
dycznego kapitana i za∏ogi statku,
z uwzgl´dnieniem wytycznych Mi´-
dzynarodowej Organizacji Morskiej
(IMO).

6. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊci-
wym do spraw gospodarki morskiej,
ministrem w∏aÊciwym do spraw pracy
oraz ministrem w∏aÊciwym do spraw
zdrowia, ze wzgl´du na szczególne wa-
runki pracy na statkach rybackich, okre-
Êli, w drodze rozporzàdzenia, wymaga-
nia higieniczne i zdrowotne na statkach
rybackich, majàc na uwadze wymogi
w zakresie konstrukcji i wyposa˝enia
statków rybackich, sprz´tu ratownicze-
go, szkolenia za∏óg i ratowania ˝ycia.”;

6) w art. 45 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako
ust. 1 i dodaje si´ ust. 2 i 3 w brzmieniu:

„2. Armator jest obowiàzany zapewniç na statku
pomieszczenia za∏ogi odpowiednie do liczby
zatrudnionych pracowników.

3. Armator jest obowiàzany utrzymywaç statek,
jego wyposa˝enie i znajdujàce si´ w nim po-
mieszczenia w stanie zapewniajàcym bezpiecz-
ne i higieniczne warunki pracy i wypoczynku po
pracy.”;

7) art. 57 otrzymuje brzmienie:

„Art. 57. 1. Czas pracy na statku nie mo˝e przekra-
czaç przeci´tnie 40 godzin, a w strefie
tropikalnej i polarnej 30 godzin, w pi´-
ciodniowym tygodniu pracy, w okre-
sie rozliczeniowym nieprzekraczajà-
cym 6 miesi´cy.

2. Czas pracy na statku b´dàcym w morzu
nie mo˝e przekraczaç 56 godzin w sied-
miodniowym tygodniu pracy, a dla
pracowników niepe∏niàcych wacht —
46 godzin w szeÊciodniowym tygodniu
pracy oraz 12 godzin na dob´.
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3. Z uwagi na szczególny charakter pracy
na morskich statkach handlowych usta-
la si´, ˝e:

1) minimalny czas wypoczynku nie mo-
˝e byç krótszy ni˝ 72 godziny na ty-
dzieƒ oraz 10 godzin na dob´,

2) dobowy czas wypoczynku nie mo˝e
byç dzielony na wi´cej ni˝ dwie cz´-
Êci, z których jedna nie mo˝e byç
krótsza ni˝ 6 godzin, a przerwa mi´-
dzy nimi nie mo˝e byç d∏u˝sza ni˝
14 godzin,

3) czas, w którym odbywajà si´ zbiórki
za∏ogi, çwiczenia przeciwpo˝arowe
i ratownicze oraz inne çwiczenia wy-
magane postanowieniami umów
i przepisów miàdzynarodowych oraz
ustawodawstwa krajowego, wlicza
si´ do czasu pracy na statku,

4) m∏odociani zatrudnieni na statku
w celu nauki zawodu nie mogà wy-
konywaç pracy w godzinach noc-
nych (okres 9 kolejno po sobie nast´-
pujàcych godzin, w∏àczajàc w to czas
mi´dzy godzinà 2400 a godzinà 500),

5) osoby poni˝ej 16 roku ˝ycia nie mo-
gà wykonywaç pracy na statku.

4. Praca ponad 40 godzin tygodniowo,
a w strefie tropikalnej i polarnej ponad
30 godzin tygodniowo, w okresie rozli-
czeniowym, o którym mowa w ust. 1,
jest pracà w godzinach nadliczbowych.

5. Na statku prowadzi si´ ewidencj´ czasu
pracy, czasu pracy w nocy i czasu wy-
poczynku po pracy dla ka˝dego pra-
cownika. Ewidencj´ prowadzi si´ w j´-
zyku polskim i angielskim.

6. Ewidencja czasu pracy, o której mowa
w ust. 5, jest jawna. Pracownik otrzy-
muje kopi´ zapisów dotyczàcych jego
osoby potwierdzonà podpisem kapita-
na lub osoby przez niego upowa˝nio-
nej.

7. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodar-
ki morskiej okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, sposób prowadzenia ewidencji
i wzór formularza do dokonywania za-
pisów czasu pracy, pracy w nocy oraz
wypoczynku pracowników, majàc na
uwadze koniecznoÊç dokonywania roz-
liczeƒ, o których mowa w ust. 1, a tak˝e
wymagania wynikajàce z wià˝àcych
Rzeczpospolità Polskà w tym zakresie
umów mi´dzynarodowych.”;

8) po art. 57 dodaje si´ art. 57a w brzmieniu:

„Art. 57a. 1. Na statkach sà przeprowadzane in-
spekcje warunków pracy i ˝ycia na
statku przez organy inspekcyjne, w za-
kresie i zgodnie z procedurami okre-
Êlonymi przepisami o bezpieczeƒ-

stwie morskim oraz przepisami o Paƒ-
stwowej Inspekcji Pracy i przepisami
o Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej.

2. Organami inspekcyjnymi, o których
mowa w ust. 1, sà dyrektorzy w∏aÊci-
wych urz´dów morskich, organy Paƒ-
stwowej Inspekcji Pracy, organy Paƒ-
stwowej Inspekcji Sanitarnej, a za gra-
nicà konsulowie.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw gospo-
darki morskiej okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, warunki i tryb wykony-
wania kontroli przestrzegania przepi-
sów o czasie pracy i wypoczynku pra-
cowników na statku, majàc na wzgl´-
dzie szczególny charakter pracy na
morskich statkach handlowych oraz
wymagania wynikajàce z wià˝àcych
Rzeczpospolità Polskà w tym zakresie
umów mi´dzynarodowych.”;

9) w art. 58 w ust. 1 wyrazy „mo˝e byç przed∏u˝ony do
12 godzin na dob´ i 84 godzin na tydzieƒ” zast´pu-
je si´ wyrazami „mo˝e byç przed∏u˝ony do 14 go-
dzin na dob´ i 72 godzin na tydzieƒ”;

10) art. 63 otrzymuje brzmienie:

„Art. 63. Pracownik nie mo˝e odmówiç wykony-
wania pracy w okresie planowego czasu
wypoczynku w sytuacji zagro˝enia bez-
pieczeƒstwa statku, pasa˝erów, za∏ogi lub
∏adunku, jak równie˝ w razie koniecznoÊci
udzielenia pomocy innemu statkowi lub
rozbitkom.”;

11) w art. 67 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) 20 dni roboczych po roku pracy,”;

12) art. 94 otrzymuje brzmienie:

„Art. 94. 1. Kto, dzia∏ajàc w imieniu armatora, nie
dope∏nia cià˝àcego na nim obowiàzku:

1) zaopatrzenia statku w wymaganà
iloÊç ˝ywnoÊci oraz w przewidziane
normami urzàdzenia, Êrodki ratunko-
we i medyczne,

2) zatrudnienia na statku fachowych
pracowników s∏u˝by zdrowia lub
przeszkolenia medycznego kapitana
i za∏ogi statku w zakresie stosowania
Êrodków ratunkowych i medycznych,

3) dokonania we w∏aÊciwym czasie re-
patriacji osób do tego uprawnionych,

4) zapewnienia na statku pomieszczeƒ
za∏ogi odpowiednich do liczby za-
trudnionych pracowników,

5) utrzymywania statku, jego wyposa-
˝enia i znajdujàcych si´ w nim po-
mieszczeƒ w stanie zapewniajàcym
bezpieczne i higieniczne warunki pra-
cy i wypoczynku po pracy

— podlega karze grzywny.
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2. Tej samej karze podlega, kto wbrew
obowiàzkowi:

1) dopuszcza do zatrudnienia na statku,
w sk∏adzie jego za∏ogi, pracownika
nieposiadajàcego wa˝nej ksià˝eczki
˝eglarskiej,

2) w czasie podró˝y morskiej statku za-
trudnia na nim pracownika, nie wpi-
sujàc go na list´ za∏ogi tego statku,

3) nie udziela pracownikowi przys∏ugu-
jàcego mu urlopu wypoczynkowego,
wyrównawczego lub innych dni wol-
nych, o których mowa w art. 77, albo
bezpodstawnie obni˝a ich wymiar.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o bez-
pieczeƒstwie morskim (Dz. U. Nr 109, poz. 1156) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 6 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako ust. 1
i dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:

„2. Niezale˝nie od spe∏nienia wymagaƒ, o których
mowa w ust. 1, statek mo˝e byç dopuszczony
do ˝eglugi tylko wówczas, je˝eli odpowiada
wymaganiom w zakresie bezpieczeƒstwa i hi-
gieny pracy oraz warunków sanitarnych, okre-
Êlonym w:

1) Konwencji (nr 92) Mi´dzynarodowej Organi-
zacji Pracy dotyczàcej pomieszczenia za∏ogi
na statku (zrewidowanej w 1949 r.), przyj´tej
w Genewie dnia 18 czerwca 1949 r. (Dz. U.
z 1954 r. Nr 44, poz. 202),

2) Konwencji nr 133 Mi´dzynarodowej Organi-
zacji Pracy dotyczàcej pomieszczenia za∏ogi
na statku (postanowienia uzupe∏niajàce),
przyj´tej w Genewie dnia 30 paêdziernika
1970 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 107, poz. 512),

3) Konwencji nr 147 Mi´dzynarodowej Organi-
zacji Pracy dotyczàcej minimalnych norm na
statkach handlowych, przyj´tej w Genewie
dnia 29 paêdziernika 1976 r. (Dz. U. z 1997 r.
Nr 72, poz. 454).”;

2) w art. 10 dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. Inspekcje, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1
lit. a) i art. 9, powinny byç poprzedzone kontro-
là Paƒstwowej Inspekcji Pracy i Paƒstwowej In-
spekcji Sanitarnej pod wzgl´dem spe∏nienia
wymagaƒ mi´dzynarodowych w zakresie bez-
pieczeƒstwa i higieny pracy oraz warunków sa-
nitarnych i zdrowotnych.”.

Art. 3. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wy-
dane na podstawie art. 16, art. 19 ust. 4 i art. 20 ust. 3
ustawy zmienianej w art. 1 zachowujà moc do czasu
wydania nowych przepisów wykonawczych na podsta-
wie art. 16, art. 19 ust. 4 i art. 20 ust. 5 ustawy zmienia-
nej w art. 1 w brzmieniu nadanym w niniejszej ustawie.

Art. 4. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2003 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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